III SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
DZIELNICA ZIELONA KORZENIEC DZIEWIĄTY
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. M. Konopnickiej 56
Data i godzina: 03.09.2018 r o godz. 17:00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 8
Link do mapy projektów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HeUENTRHxvReixI5TLrOEjZQGkfwBftl&ll=50.34
231009186948%2C19.19398424999997&z=13
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 listę projektów do realizacji. Ponieważ wybrane przez mieszkańców projekty zmieściły
się w kwocie dostępnej dla dzielnicy, w dzielnicy Zielona Korzeniec Dziewiąty nie będzie
głosowania. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji to:
●

●

●

●

Projekt oznaczony w prezentacji numerem VI Rozbudowa infrastruktury boiska
sportowego (062.7.87.2018). Projekt oszacowano na kwotę 206 900zł i przewiduje
on: wyrównanie i utwardzenie terenu 108 000zł, zasianie trawy – trawa z rolki 54
000zł, piłkochwyt – 118mb 41 300zł, kosze na śmieci – 2 sztuki 1600zł, ławki – 2
sztuki 2 000zł. Celem projektu jest odnowienie istniejącego boiska. Mieszkańcy
uznali, że projekt jest ważny, ponieważ w tej części dzielnicy brakuje infrastruktury
sportowej.
Projekt oznaczony w prezentacji numerem III Remont kapitalny chodnika 80 000zł
(062.7.90.2018). Projekt oszacowano na kwotę 80 000zł i przewiduje on wymianę
nawierzchni na części chodnika na ulicy Łączącej po obrysie istniejącego chodnika.
Powierzchnia chodnika przewidziana do wymiany to 230m2. Już w trakcie diagnozy
dzielnicy mieszkańcy wskazali, że ten chodnik jest ważnym ciągiem pieszym, którym
dzieci z różnych części dzielnicy udają się do szkoły. Istniejący chodnik jest bardzo
zniszczony, dlatego uznano, że projekt jest ważny dla dzielnicy.
Projekt oznaczony w prezentacji numerem VII Budowa boiska wielofunkcyjnego–
216 000zł (062.7.86.2018). Projekt w całości oszacowano na kwotę 216 000zł.
Jednak ponieważ sumując szacunkowe koszty realizacji wszystkich pozostałych
projektów wybranych do realizacji i dodając do nich szacunkowy koszt budowy boiska
kwota dostępna dla dzielnicy okazałaby się niewystarczająca, mieszkańcy
zdecydowali się przeznaczyć na ten projekt wszystkie pozostałe po realizacji dwóch
powyższych projektów środki. Pierwszy etap budowy boiska przewiduje opracowanie
niezbędnej dokumentacji i przygotowanie terenu pod budowę. Mieszkańcy uznali, że
realizacja projektu jest ważna, ponieważ w tej części dzielnicy brak jest infrastruktury
sportowej. W dodatku Zespół Szkół Ekonomicznych, przy którym miałoby powstać
boisko jest jedną z niewielu szkół, która nie posiada boiska.
Gdyby Urząd Miasta nie wyraził zgody na etapowanie projektu “Budowa boiska
wielofunkcyjnego”, mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć pozostałe po realizacji
projektów nr VI “Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego” i nr III “Remont
kapitalny chodnika” środki na projekt oznaczony w prezentacji numerem IV. Zielony
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zakątek na Granicznej (062.7.89.2018). Projekt przewiduje: usunięcie płyt
betonowych i uporządkowanie terenu po ich usunięciu (16 000zł), wycinkę roślinności
(6 000zł), założenie trawnika (1m2 40zł), ustawienie kosza na śmieci (630zł) i latarni
(12 000zł) przy wyjściu spod przejścia pod torami kolejowymi. Mieszkańcy uznali, że
projekt jest ważny, ponieważ teren, który ma zostać uporządkowany, może stanowić
miejsce zabaw dzieci mieszkających w okolicznych domach. Ponadto teren ten jest
bardzo zaniedbany i wymaga uporządkowania.
Mieszkańcy nie wybrali do realizacji następujących projektów:
●
●
●
●

Projekt oznaczony w prezentacji numerem I Kwiatowa Polana przy Szkole
Podstawowej nr 16 (062.7.92.2018) oszacowany na kwotę 111 477 zł.
Projekt oznaczony w prezentacji numerem II Odtworzenie ścieżki spaceroworowerowej (062.7.91.2018) oszacowany na kwotę 95 000zł.
Projekt oznaczony w prezentacji numerem V. Budowa placu zabaw (062.7.88.2018)
- projekt zweryfikowany negatywnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.
Część projektu oznaczonego w prezentacji numerem VI. Rozbudowa infrastruktury
boiska sportowego (062.7.87.2018) dotycząca utwardzenia drogi i terenu
wykorzystywanego przez użytkowników ogródków działkowych przy ulicy Dubois
oszacowana na kwotę 90 000zł.

Po wybraniu projektów do realizacji mieszkańcy wraz z animatorem podpisali porozumienie.
Prace nad Budżetem Partycypacyjnym w dzielnicy Zielona Korzeniec Dziewiąty w roku 2018
zostały zakończone.
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