II SPOTKANIE Z CYKLU
DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
DZIELNICA PODLESIE
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul. Krasińskiego 34
Data i godzina: 11.09.2018 r o godz. 17:00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 2
Link do mapy projektów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TN8GmDoPYLhVyCW8AA-sQwtdHqFD1s2&ll=50.32454182026936%2C19.22228430000007&z=15
Przebieg spotkania:
Animator przedstawił mieszkańcom cel spotkania: prezentacja projektów po weryfikacji przez
wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, doprecyzowanie nieścisłości, wybór projektów do
realizacji i podpisanie porozumienia. Po prezentacji zweryfikowanych projektów mieszkańcy
ustalili projekt do realizacji. Ponieważ wybrany przez mieszkańców projekt mieści się w
kwocie dostępnej dla dzielnicy, w dzielnicy Podlesie nie będzie głosowania. Projekt wybrany
przez mieszkańców do realizacji to:
●

Projekt oznaczony w prezentacji numerem I. Remont chodnika Spółdzielcza
(062.7.80.2018). Projekt zakłada wymianę nawierzchni na całej długości chodnika po
stronie południowej ul. Spółdzielczej (ok. 300m2, szerokość chodnika 1,5 metra) od
skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Florowską na kostkę
brukową. Mieszkańcy uznali, że realizacja projektu jest ważna, ponieważ chodnik na
ulicy Spółdzielczej jest w bardzo złym stanie. Dodatkowo w trakcie diagnozy dzielnicy
mieszkańcy wskazali ulicę Spółdzielczą jako ważny ciąg pieszy. Ta ulica prowadzi do
przedszkola oraz łączy dzielnicę Podlesie z innymi dzielnicami. Realizację projektu
oszacowano na kwotę 84 000zł.

Mieszkańcy nie wybrali do realizacji projektu oznaczonego w prezentacji numerem II.
Remont chodnika, instalacja koszy (062.7.80.2018). Projekt zakłada wymianę nawierzchni
chodnika na ulicy Florowskiej od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z ulicą Krótką.
Mieszkańcy uznali, że realizacja projektu jest ważna. Jednak ponieważ została ona
oszacowana na kwotę 25 000zł i nie da się za kwotę dostępną dla dzielnicy przeprowadzić
jej razem z projektem “Remont chodnika Spółdzielcza”, dzielnica nie wykorzystałaby
znacznej części funduszy dostępnej w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
Po wybraniu projektów do realizacji mieszkańcy wraz z animatorem podpisali porozumienie.
Prace nad Budżetem Partycypacyjnym w dzielnicy Podlesie w roku 2018 zostały
zakończone.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

