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Przebieg spotkania: 

 
I.           Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0 

 
a)   przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w wyniku mapowania oraz wybierania 

pomysłów 
b)   przedstawiono procedurę realizacji inwestycji w Dąbrowie Górniczej 
c)   omówiono sytuację pomysłów do projektowania po ich konsultacjach z wydziałami Urzędu 

Miejskiego. 

 
II.          Przeprowadzono spacer badawczy dotyczący pomysłów wybranych do realizacji.  
III.  Ustalono co następuje:  

 
a) projekt ”Remont chodników przy przychodni Merkury, Przedszkolu nr 20 i budowa miejsc 

parkingowych dla mieszkańców - dokończenie projektu realizowanego w 2016” - po przedstawieniu 
przybliżonych kosztów realizacji inwestycji, okazało się realizacja projektu w pełnym zakresie,  
w jakim został zgłoszony, nie będzie możliwa. Mieszkańcy zadecydowali o zrezygnowaniu  
z realizacji w bieżącej edycji Budżetu Partycypacyjnego, z części związanej z remontem chodnika od 
przedszkola do szkoły podstawowej nr 20, która pochłonęłaby około 170 000 zł. Nie pozwoliłoby to 
na dokończenie projektu w jego pierwotnym kształcie. Mieszkańcy podjęli decyzję, że najważniejsze 
jest dokończenie inwestycji z poprzedniego roku, a mianowicie: wykonanie miejsc parkingowych przy 
garażach, wykonanie drogi pozwalającej połączyć dwa parkingi, wyremontowanie dojazdu do 
przedszkola, nowego oznakowania. Przewidywany koszt projektu to kwota około  278 000 zł.  

 
b)    projekt  „Modernizacja ciągów pieszych oraz nowe miejsca parkingowe w rejonie ul. 1 Maja 50 oraz 

1 Maja 70 ”.Projekt do realizacji, kwota około 110 000 zł.  
 

 c) projekt „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji” - zagospodarowanie plant przy ul. Korczaka - 
przeprowadzono spacer badawczy przy udziale projektanta, który uzyskał informacje o sugerowanej 
lokalizacji projektu, rodzaju oczekiwanych urządzeń sportowych oraz innych elementów małej 
architektury. Na następnym spotkaniu zostanie przedstawiona mieszkańcom koncepcja zawierająca 
propozycję zagospodarowania tego terenu. Kwota na projekt około 60 000 zł 

 

Uzgodniono z mieszkańcami, że kwoty ustalone w trakcie dzisiejszego spotkania na realizację 
poszczególnych pomysłów, po przeanalizowaniu informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego na 
temat kosztów oraz możliwości realizacji projektów, są przez nich akceptowane.  

Następne spotkanie dnia 29.09.2017 o godzinie 17.00.  


