III SPOTKANIE Z CYKLU
DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
Tucznawa Bugaj Sikorka
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 23
Data i godzina: 11.09.2018 r o godz. 17:00
Prowadzący: Anna Oleksiak
Liczba uczestników: 3
Liczba zgłoszonych projektów do weryfikacji: 5

Przebieg spotkania:
I. Przedstawienie celu spotkania i zasad na nim obowiązujących.
II. Przedstawiono weryfikację projektów zgłoszonych przez mieszkańców:
„Aktywna dzielnica- plac zabaw Sikorka “- 66 400,00 zł Opinia pozytywna
(WOP.062.7.55.2018)
Podczas weryfikacji uznano, że projekt jest możliwy do realizacji. Powyższa cena obejmuje:

-

wykonanie projektu
demontaż oraz montaż przeniesionych urządzeń zabawowych
regulamin korzystania placu zabaw wraz z montażem- dwustronny
kolejka linowa “Tyrolka”
urządzenie linearne
powierzchnia bezpieczna z mat przerostowych
urządzenie podwójne na pylonie siłowni plenerowej wraz z montażem na kostce betonowej

„Aktywna dzielnica- ławki i stolik do gry w szachy” - 8 000, 00 zł Opinia
pozytywna (WOP.062.7.55.2018)
Projekt obejmuje:

-

zakup ławek z montażem 2 szt.
zakup stolika do gry w szachy/warcaby z dwoma siedziskami

„Bezpieczna dzielnica” - 40 000, 00 zł Opinia pozytywna
(WOP. 062.2.27.2018)
Podczas weryfikacji uznano, że projekt jest możliwy do realizacji. Powyższa cena obejmuje dwa
odrębne systemy monitoringu wizyjnego:

-

Monitoring 6 kamer wokół budynku OSP Tucznawa
Monitoring 3 kamer na terenie klubu sportowego
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„Nowoczesna świetlica środowiskowa” Opinia pozytywna
(WOP.062.7.57.2018)
Projekt możliwy do realizacji.

-

Doposażenie świetlicy 32 050, 00 zł.
Cyklinowanie parkietu i lakierowanie 20 000,00 zł.
Ruchomy parawan 10 m 4 000, 00 zł.
Zakup i montaż klimatyzatorów (uzależniony od wyceny przez wyspecjalizowaną firmę).

III. Z uwagi na fakt, że wszystkie projekty nie zmieszczą się w kwocie zakładanej w
tegorocznej edycji DBP 2.0 tj. 172 766,10 zł mieszkańcy uznali, że do realizacji
kierują projekt “Bezpieczna dzielnica” z uwzględnieniem tylko kamer w otoczeniu
OSP Tucznawa. Proszą, aby jedna kamera była skierowana na powstający Park
Rodzinny Tucznawa- Bugaj-Sikorka. Pozostałą kwotę tj. 150 000, 00 zł dokładają do
projektu pt. „Park Rodzinny Tucznawa - Bugaj- Sikorka”.
Mieszkańcy podpisali porozumienie, które zakłada realizację 2 projektów
przedstawionych w tym punkcie.
Spotkanie zakończono 11.09.2018 r.
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