WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

INFORMACJA ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO
DZIELNICA KASPRZAK – 519 985,09
Etapy DBP 2.0:
1. Spotkanie mapujące dnia 28.03.2017 liczba uczestników 20
2. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – wybór projektów:
spotkanie nr I dnia 30.05.2017 liczba uczestników 15
spotkanie nr II dnia 13.06.2017 liczba uczestników 10
spotkanie nr III dnia 24.06.2017 liczba uczestników 8
3. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – warsztaty projektowe:
spotkanie nr I dnia 20.09.2017 liczba uczestników 7
spotkanie nr II dnia 04.10.2017 liczba uczestników 8

Szczegółowy przebieg spotkań opisany jest w notatkach zamieszczonych na stronie twojadabrowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Budżet Partycypacyjny.
Lista opracowanych projektów:

Nazwa projektu

Cel realizacji projektu
ze wskazaniem
problemów, które

Dokładna
lokalizacja, obszar
jego realizacji

Zakres planowanych prac
do wykonania

Harmonogram prac

Szacunkowy
koszt realizacji

Głosowanie

rozwiązuje
1

Parking
osiedlowy przy
bloku Kasprzaka
18

Powstanie nowych
miejsc parkingowych

Teren przy bloku na
ul. Kasprzaka 18

Wykonanie parkingu na
10 miejsc oraz
dokumentacji
projektowej na całej
przewidzianej projektem
przestrzeni.

I kwartał - przekazanie do
wydziałów, zabezpieczenie
środków na realizację

Wymiana nawierzchni
chodnikowej wraz z
nawiązaniem do
wyremontowanych
wcześniej fragmentów.
Montaż słupków
uniemożliwiających
parkowanie na chodniku.

III kwartał –
przeprowadzenie procedury
zamówień publicznych

45 000 zł

NIE

80 000 zł

NIE

II kwartał - przygotowanie
dokumentacji technicznej

Remont chodnika
w rejonie bloków
Kosmonautów 35 oraz
zamontowanie
słupków przy
krawężnikach od
strony jezdni

Remont chodnika oraz
uporządkowanie
kwestii związanej z
parkowaniem
samochodów.

Teren na wysokości
bloków na ul.
Kosmonautów 3-5

3

Zakup i montaż
huśtawki
“Bocianie
gniazdo”

Stworzenie miejsca do
zabawy na słabo do tej
pory doinwestowanej
części osiedla

Placu zabaw
umiejscowiony
pomiędzy blokami
na ul. Kasprzaka o
nr 58 a 64

Montaż urządzenia we
wskazanym miejscu

25 000 zł

NIE

4

Chodnik kierunek
południe

Poprawa
bezpieczeństwa i
komfortu pieszych
poprzez wymianę
nawierzchni chodnika.

Ciąg chodnika od
bloku na ul.
Tysiąclecia 33 do
głównego biegu
ulicy Tysiąclecia

Wymiana nawierzchni
chodnikowej wraz z
dojściem do bloku na ul.
Tysiąclecia 37

85 000 zł

NIE

5

Nowe książki dla
biblioteki

Wzbogacenie
księgozbioru biblioteki

Filia nr 7, Miejskiej
Biblioteki
Publicznej, ul.

Zakup książek

2

IV kwartał realizacja projektu

I kwartał - oczekiwanie na
przyznane środki
II kwartał – wyłonienie
księgarni - jednego

20 000 zł

dostawcy na całą
biblioteczną sieć (w drodze
najlepszej oferty). Realizacja
projektu.
III kwartał – realizacja
projektu poprzez
systematyczny zakup
elementów zawartych w
projekcie.
IV kwartał – realizacja
projektu (zakup głównie w
październiku i na początku
listopada). Wprowadzanie
nowości do systemu trwa
do końca roku.

Kasprzaka 46

6

Zakup i montaż
urządzenia
natryskowego na
placu Hutnika

Realizacja planu
rewitalizacji Placu
Hutnika

Plac Hutnika,
zgodnie z
dokumentacją
techniczną

Montaż kurtyny wodnej
wraz z instalacją

114 000 zł

7

II etap
modernizacji
placu Hutnika

Realizacja planu
rewitalizacji Placu
Hutnika

Plac Hutnika,
zgodnie z
dokumentacją
techniczną

Remont nawierzchni
ciągów pieszych

Realizacja do
kwoty
wyczerpującej
środki na
dzielnicę

Uwagi/dodatkowe informacje :
Sporządził: Animator Dzielnicowy Mariusz Stefaniak

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej
Piotr Drygała

