IV SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW
MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYCE WIELKIE
Miejsce: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, ul. Ofiar Katynia 76
Data i godzina: 05.09.2018 r o godz. 17:00
Prowadzący: Alicja Kowalska
Liczba uczestników: 12
Opiekun: Agnieszka Majorek
______________________________________
Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10cZSL_TfbJKNHjIx3aTHepgoSogRoMOE&ll=50.31
072820341322%2C19.282856949999996&z=13

_______________________________________
Przebieg spotkania:
Animator przypomniał zebranym efekty poprzedniego forum . Następnie przedstawił cel
dzisiejszego spotkania: prezentacja wyników weryfikacji pomysłów, doprecyzowanie
niejasności oraz podpisanie porozumienia. W trakcie prezentacji zostały mieszkańcom
przedstawione wybrane wcześniej projekty:


Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach Wielkich (rejon ul.
Majewskiego i Strzemieszyckiej) ( WOP.062.7.108.2018.PŻ)

Projekt zweryfikowany pozytywnie
Istnieje możliwość wykonania dwukierunkowego ciągu pieszo/rowerowego o szerokości 3m,
o nawierzchni asfaltobetonowej
Koszt 1 mb ciągu ( demontaż chodnika, korytowanie, podbudowa, obrzeże, nowa
nawierzchnia)- ok. 800zł.
W kwocie 500 000zł ( z uwzględnieniem pozostałych kosztów, m.in.: projektu technicznego,
uzgodnień branżowych, uzyskanie decyzji administracyjnych) można wykonać 600 m ciągu
pieszo- rowerowego
Ponieważ projekt przekracza kwotę na dzielnicę może być etapowany


Zakup nowości wydawniczych Filii nr8

Projekt zweryfikowany pozytywnie.
Projekt obejmuje zakup nowości książkowych i audiobooków na kwotę 13 010,34 zł


Strefa aktywności sportowo-rekreacyjnej Szałasowizna
(WOP.062.7.109.2018.WKM)

Projekt zweryfikowany pozytywnie.
Projekt obejmuje:
1.Wyrównanie i niwelacja terenu pod Pumptrack 39 975 zł
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2. Tor Pumptrack – zestaw modułowy 264 011 zł
3. Ławka parkowa – 8szt 8000 zł
4. Kosz na śmieci –4 szt. 3 200 zł
5. Wyposażenie placu zabaw:
-podwójna huśtawka 5 500zł
-karuzela 7 000z
-piaskownica 4 500 zł
-powierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 5 200
-regulamin placu zabaw 1 000 zł
-projekt zagospodarowania terenu 10 000zł
Szacunkowy ogólny koszt : 356 886 zł


Strefa aktywności mieszkańców Rudna-Rodzinna (WOP.062.7.110.2018.WKM)

Projekt zweryfikowany negatywnie przez Wydział Urbanistyki i Architektury( zapisy w planie
zagospodarowania przestrzennego- wskazany teren częściowo położony na terenie
oznaczonym 9ZW o przeznaczeniu pod zieleń nieurządzoną niską, średnią i wysoką o funkcji
bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej)) oraz przez Wydziału Gospodarki Komunalnej
( o przeznaczeniu do sprzedaży działek, na których zlokalizowany byłby projekt)

Mieszkańcy podtrzymali wcześniejszą decyzję o przeznaczenie środków z budżetu
w wysokości 500 000 zł na realizację pierwszego projektu, tj. ścieżki rowerowej oraz
pozostałej kwoty, czyli 13 010,34 zł na zakup nowości czytelniczych dla dzielnicowej filii
Biblioteki.
Doprecyzowując wybrany projekt mieszkańcy zauważyli, że chodnik wzdłuż ulicy
Majewskiego był kilka lat temu remontowany i zależy im, aby podczas budowy ścieżki został
on zachowany. Tę uwagę zawarto w porozumieniu przygotowanym przez Animatora .
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami budowa ścieżki ma się rozpocząć od przejazdu
kolejowego w kierunku centrum dzielnicy, a więc od punktu, gdzie wg danych z UM
zakończą się prace kanalizacyjne zaplanowane wkrótce w tym rejonie.
Przygotowane porozumienie zostało podpisane przez animatora i mieszkańców.
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