Projekty zgłoszone do IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
opiniowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza w dn. 28 czerwca 2016 r. pod kątem spełnienia kryterium
ogólnodostępności

Lp.
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Dzielnica

Mydlice
Południowe

Ząbkowice

Wnioskodawca

Tytuł

Marcin Sobota

Kort tenisowy
dla Mydlic

Piotr Bobrowski

Piosenka jest dobra
na wszystko czyli
organizacja
dzielnicowych
koncertów dla
mieszkańców
Ząbkowic

Streszczenie
Projekt zakłada budowę otwartego
kortu do tenisa ziemnego z adaptacją
do piłki siatkowej, o wymiarach
18mx36m, ścianką treningową i
ogrodzeniem wokół boiska. Projekt dla
mieszkańców w różnym wieku,
zdrowego spędzania czasu na świeżym
powietrzu całych rodzin. Rozszerzenie
sportowych aspiracji miasta o nowe
możliwości.
Celem projektu jest organizacja w
2017 roku w dzielnicy Ząbkowice
wydarzeń o charakterze kulturalno artystycznym w postaci trzech
koncertów wolnych od opłat dla
mieszkańców. Celem organizowanych
w 2017 roku koncertów jest :
integrowanie lokalnej społeczności
dzielnicy Ząbkowice a także uczczenie
jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski
jak również 100-lecia istnienia miasta
Dąbrowa Górnicza.

Dostępność

Opinia RDPP

Obiekt przeznaczony do użytku w okresach wiosennoletnio - jesiennych, otwarty całodobowo, dostępny dla
wszystkich mieszkańców, swobodnie może zostać
zaadoptowany i wykorzystywany do różnego rodzaju
sportów jak siatkówka, badminton, frescobol bez
dodatkowego nakładu kosztów. Jednocześnie na korcie
może przebywać od 2 (tenis singiel) do 12 (siatkówka)
osób.

Spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Projekt ten jest skierowany do wszystkich
zainteresowanych Mieszkańców dzielnicy Ząbkowice.
Bezpłatne uczestnictwo.

Projekt możliwy, ale bez
dedykacji na stulecie
miasta i Chrzest Polski,
koncert w kościele winien
odbyć się bez obrządku
religijnego.
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Okradzionów

Okradzionów

Ratanice

Twoje boisko,
Wymiana dwóch
sztuk
przeźroczystych
kabin

Wymiana 2 szt. kabin dla zawodników
na terenie boiska sportowego UKS
Przemsza DG - Okradzionów.

Realizacja projektu podniesie jakość obiektu, na którym
rozgrywane są mecze ligowe, treningi drużyny UKS
Przemsza oraz szkółki piłkarskiej.

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Adam Klimczyk

Gramy w piłkę przez
cały rok

Profesjonalne oświetlenie boiska
sportowego. 12 energooszczędnych
projektorów wyposażonych w ledowe
żródło światła na 6 masztach
oświetleniowych.

Realizacja projektu wydłuży dostępność boiska w okresie
jesienno - zimowym.

Spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Mateusz Sobczyk

Ratanice chodzą do
kina

Projekt darmowej dystrybucji
karnetów do kina Kadr w DG.

Każdy chętny mieszkaniec będzie mógł skorzystać z
biletów. Pierwszych 100 mieszkańców dzielnicy będzie
mogło odebrać bilety w kasie kina Kadr.

Spełnia kryterium pod
warunkiem
zorganizowania kina
plenerowego w dzielnicy.

Dystrybucja miesięcznych kart
abonamentowych na siłownię, w
Nemo - Świat rozrywki, odbiór kart dla
mieszkańców dzielnicy Ratanice.

Pula 100 miesięcznych kart do wykorzystania przez
mieszkańców dzielnicy Ratanice. W każdym miesiącu
jeden mieszkaniec będzie mógł odebrać 1 kartę.

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Maciej Wójtowicz
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Ratanice

Mateusz Sobczyk

Ratanice chodza na
siłownię
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Ratanice

Patrycja Zimna

Ratanice pływają

Projekt dotyczy zakupu karnetów dla
mieszkańców dzielnicy do Nemo

Karnety otrzyma pierwsze 75 osób, które dokona
zgłoszenia

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Piotr Chałuda

Modernizacja
infrastruktury w
obrębie ulic:
Górników Redenu,
Skibińskiego,
Augustynnika,
Cieplaka i Starej

Projekt analizowany pod względem
ogólnodostępności w zakresie:
malowania parteru oraz pierwszego
piętra w przychodni przy ul.
Skibińskiego 1.

-

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Reden

Marcin Domański

Zostań
informatykiem. Kurs
programowania i
tworzenia stron
internetowych.

Kursy programowania dla
mieszkańców.

Projekt dla mieszkańców od 16 roku życia. Zapewnia
możliwość przekwalifikowania, podniesienia swoich
kompetencji zawodowych. Proponowane 3 bloki
tematyczne dla 3 grup po 12 osób.

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Ząbkowice

Damian
Czechowski

Wymiana
Ogrodzenia
Ogródków
Działkowych

Projekt dotyczy wymiany starego
ogrodzenia Ogródków Działkowych
Mieczyk.

Zrealizowany projekt poprawi wizerunek drogi oraz
osiedla.

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.
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Reden

Makumba dla
wszystkich Party
Time
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Strzemieszyce
Małe

Henryk Muszyński,
Daniel Ołubiec
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Strzemieszyce
Małe

Henryk Muszyński,
Daniel Ołubiec,
Siłownia zewnętrzna
Sylwia Zagurba
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Strzemieszyce
Wielkie

Jerzy Reszke
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Trzebiesławice

Paweł Morawski
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Ujejsce

Anna Widawska

Projekt dotyczy doposażenia Klubu
Sportowego Promień Strzemieszyce
Z wyposażenia będą mogli korzystać mieszkańcy podczas
Małe w wyposażenie plenerowe m.in.
imprez plenerowych.
ławki biesiadne, grill betonowy,
parasole, zestaw nagłaśniający.
Projekt siłowni zewnętrznej przy
obiekcie sportowym

Mieszkańcy będą mogli korzystać przez cały rok.

Miejsce aktywności społecznej: swoje
miejsce powinny znaleźć tam świetlica
Centrum społeczne
środowiskowa, siedziba Rady
w budynku po
dzielnicy, siedziby organizacji
Budynek dostępny przez cały rok.
przedszkolu nr 15
pozarządowych, Punkt Urzędu
Miejskiego, miejsce na dyżury
Radnych.
Drzwi wejściowe do Budynku
Budynek służy mieszkańcom dzielnicy Trzebiesławice w
Drzwi do świata gier oddanego w użytkowanie UKS Stofiks
użytkowaniu UKS Stofiks i Koła Emerytów nr 1.
służącego lokalnej społeczności.
Projekt dotyczy montażu pracowni do
nauki języków obcych w SP nr 25:
wykorzystanie multimedialnych
programów dydaktycznych do nauki
języka; pomoc w nauce dzieciom
szkolnym, młodzieży i dorosłym w
Pracownia językowa ramach organizowanych bezpłatnych
Z pracowni korzystać będą nie tylko uczniowie SP 25, ale
w Szkole
zajęć językowych w godzinach
także przygotowujący się do egazminu gimnazjalnego
Podstawowej nr 25
popłudniowych. Zakup sprzętu:
uczniowie, w przyszłości w godzinach popołudniowych
w Dąbrowie
słuchawki z mikrofonem
mogą odbywać się kursy językowe dla pozostałej
Górniczej ul.
dynamicznym, centralna jednostka
społeczności.
Mieszka I 20
systemu RAC_JCIA, program do
zarządzania klasopracownią z
komputera i tabletu, oprogramowanie
do cyfrowego nagrywania rozmów
słuchaczy - magnetofon cyfrowy,
moduł przyłączeniowy, meble do
klasopracowni

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Nie spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Przedłożony
harmonogram nie określa
rodzaju prowadzonych
zajęć. Projekt warunkowo
spełnia kryterium
ogólnodostępności po
przedłożeniu
dodatkowego
harmonogramu
prowadzenia zajęć.
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Łęka

Strzemieszyce
Małe

Łosień

Mydlice
Południowe

Małgorzata
Patoleta

Przekazywanie
tradycji kulinarnych

Projekt zakłada pełne doposażenie
kuchni w Świetlicy Środowiskowej

Sprzęt kuchenny będzie używany przez cały rok, podczas
zajęć, uroczystości, podczas spotkań; dodatkowo
możliwość wypożyczenia Sali na imprezy
okolicznościowe. Doposażona kuchnia pozwoli na
prowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci.

Dorota Ciołek,
Magdalena Ślęzak

Wyjście naprzeciw
potrzebom
mieszkańców
dzielnicy
Strzemieszyce Małe

Projekt zakłada remont ganku z
likwidacją okien, założeniem luksferów
oraz pomalowanie ścian, zakup 2
laptopów z oprogramowaniem Corell,
zakup kserokopiarki oraz tonerów

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy
przez cały rok.

Paulina Mistela

Aldona, Marek
Węgrzynowicz

Brak prawdziwej sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 26 skłonił
rodziców do wnioskowania o
doposażenie sali w bramki,
piłkochwyty, obciążenie do bramki,
materace, siatka do siatkówki, zestaw
koordynacyjny, bramki przenośne,
Wyposażenie dostępne będzie przede wszystkim dla
siatka do siatkówki treningowa,
Wyposażenie sali
uczniów szkoły. Z boiska korzystają wszyscy, którzy chcą
zestaw 40 płaskich dysków, mini
sportowej
pograc w piłkę a salę wypożyczają np. Amatorzy fitness
bramki, zestaw skill ball, zestaw torba
dla dorosłych.
na sprzęt, płotki, drabinka, pachołki,
zestaw dla trenera (tablica, blok,
wysepki apteczka sportowa,, znaczniki
pola płaskie, piłka nożna, worek na
piłki. Nowy sprzęt sportowy pozwoli
zachęcić dzieci do większej aktywności
fizycznej.
Projekt dotyczy budowy szatni
sportowej kontenerowej wraz z
Projekt będzie służył uczniom ZS nr 7, ale także
urządzeniami towarzyszącymi oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy po zajęciach lekcyjnych
Szatnia po treningu ławek dla 30 osób kibicujących
korzystają z obiektu (klubom sportowym rozgrywającym
to jest to!
zawodnikom rozgrywającym mecze
na co dzień mecze na tym terenie, dzieciom i młodzieży
lub trenującym na terenie boiska
zamieszkałym na terenie Mydlic.
szkolnego

Wnioskodawca nie
przedłożył
harmonogramu
prowadzenia zajęć w
ramach złożonego
projektu. Projekt nie
spełnił kryterium
ogólnodostępności
Przedłożony
harmonogram nie określa
rodzaju prowadzonych
zajęć. Projekt warunkowo
spełnia kryterium po
przedłożeniu
dodatkowego
harmonogramu
prowadzenia zajęć.

Wnioskodawca przedłożył
pismo w zakresie
dostępności projektu.
Decyzją Rady projekt nie
spełnia kryterium
ogólnodostępności.

Wnioskodawca przedłożył
pismo w zakresie
dostępności projektu.
Decyzją Rady projekt nie
spełnia kryterium
ogólnodostępności.
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Okradzionów

Błędów

Mateusz
Krzystański

Kamil Jędrusik

Doposażenie OSP
Okradzionów

Projekt polega na doposażeniu
budynku OSP oraz instytucji mających
w nim siedzibę w sprzęt oraz
poprawienie warunków bytowych
poprzez wymianę drzwi (szt.3),
wymianę podłogi na panele, remont
toalety; zakup zestawu
nagłaśniającego (kolumny, mikser,
wzmacniacz, 2 szt. mikrofon
bezprzewodowy, kopmputer w raz z
oprogramowaniem, urządzenie
wielofunkcyjne oraz Playstation 4 wraz
z grami, zakup szafy strażackiej ( 5 szt.)

Mieszkańcy będą mogli korzystać z realizacji projektu
cały rok podczas funkcjonowania świetlicy
środowiskowej, w której sprzęt będzie użyczany oraz w
innych przypadkach po uzgodnieniu. Korzyść z projektu
osiągą nie tylko członkowie OSP, koła Gospodyń
Wiejskich ale także każdy mieszkaniec chcący
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez w/w
instytucje. Realizacja projektu ma na celu podniesienie
atrakcyjności ofert programowych.

Wnioskodawca przedłożył
pismo w zakresie
dostępności projektu.
Decyzją Rady projekt
spełnił kryterium
dostępności w zakresie
prac remontowych oraz
zakupu sprzętu
nagłaśniającego, gry
Playstation. Nie spełnia
kryterium zakup
komputera, szafek.

Otwarcie na straż

Projekt dotyczy przeprowadzenie
remontu w budynku OSPmodernizacja sceny estradowej,
podłogi w kameralnej Sali pamięci OSP
Błędów, odświeżenie ścian i sufitów
oraz zakup nowego wyposażenia tj.
krzeseł, stolików oraz witryn (na
sztandary i pamiątki OSP)

Budynek stanowi centrum kulturalne miejscowości. Z
pomieszczeń i wyposażenia korzystają dzieci, młodzież,
dorośli, oraz wszystkie działające na terenie instytucje i
organizacje: SP nr 27, Przedszkole,, Koło Gospodyń
Wiejskich, Parafia, MBP, PKZ Śiwtlica Środowiskowa; na
dużej sali odbywają się występy artystyczne i pokazy.
Budynek OSP miesci w swych murach wiele instytucji
jest otwarty codziennie.

Wnioskodawca przedłożył
pismo w zakresie
dostępności projektu.
Decyzją Rady projekt
spełnia kryterium
ogólnodostępności za
wyjątkiem zakupu witryn.

