II FORUM MIESZKAŃCÓW
STRZEMIESZYCE WIELKIE
Miejsce: : MBP Filia nr8, ul. Ofiar Katynia 93
Data i godzina: 11.06.2019r. o godz. 17:00
Prowadzący: Alicja Kowalska
Liczba uczestników: 30
Link do mapy z pomysłami:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ZxXers2uz4sgsfQIRsZzckum7t9Pn1l&ll=50.37291633613759%2C19.355345400000033&z=11
Przebieg spotkania:
I.Przedstawiono przybyłym zasady oraz plan spotkania
II.Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
w roku 2019.
III. W odpowiedzi na decyzję mieszkańców o przeznaczeniu 800 tys zł, na realizację
projektów związanych z placami zabaw, animatorka przedstawił zebranym:
- zdjęcia z wizji lokalnej istniejących placów zabaw oraz rejonu ul. Rudna , Rodzinna jaką
przeprowadzili przedstawiciele UM
- szacunkowe projekty i wycenę zaproponowanych poprzednio projektów, a więc.
stworzenia od podstaw placu zabaw w rejonie ulic Rudna-Rodzinna, rewitalizacji istniejących
placów przy ul:Sportowej, ul. Warszawskiej/ Żwirki i wigury, ul. Hetmańskie ( na placu przy
kościele)
IV. Następnie animatorka przekazała następujące informacje z UM:
-z powodu braku możliwości ustalenia własności w obrębie placu zabaw przy ul.
Warszawskiej / Żwirki i Wigury, ten plac nie może być brany pod uwagę w tegorocznej edycji
BP
- nie jest możliwe utworzenie placu zabaw przy ul. Hotelowej, ponieważ do istniejących tam
budynków socjalnych kierowani są tylko mężczyźni.
V. Rozpoczęła się burzliwa dyskusja, którą zakończono ostatecznie następującymi
ustaleniami:
z kwoty 800 tys zł z ubiegłorocznych edycji BP mieszkańcy postanowili
1. przeznaczyć 750 tys na:
-

utworzenie od podstaw placu zabaw przy ul. Rudna, Rodzinna

-

remont, modernizację i dopozażenie placów zabaw przy ul. Sportowej i Hetmańskiej

-

dodatkowo modernizację placu zabaw przy ul. Białostockiego

-

ustawienie o. 6-7 szt. ławek przy najbardziej uczęszczanych traktach pieszych
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w dzielnicy, jako niezbędne udogodnienie dla osób starszych i
niepełnosprawnych
2. przeznaczyć 50 tys. na projekt OSP dot. zakupu sprzętu do nauki pierwszej pomocy, np.
fantomów i defibrylatorów.
Na wniosek animatorki zgłosili się mieszkańcy, którzy zobowiązali się, w oparciu
o przedstawione wcześniej propozycje, przeprowadzić konsultacje wśród lokalnych
społeczności i dostarczyć zweryfikowane dane dot. wyposażenia rozpatrywanych placów
zabaw, tak żeby ich zaprojektowanie jak najtrafniej odpowiadało potrzebom mieszkańców
oraz wskazania dokładnych miejsc przy traktach pieszych, gdzie ustawione zostaną ławki.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele OSP, w tym naczelnik, zobowiązali się do dostarczenia
szczegółowej specyfikacji urządzeń do nauki pierwszej pomocy, które będą zakupione za
przeznaczoną kwotę.
VI. W kolejnej części spotkania mieszkańcy zdecydowali, że z tegorocznego budżetu
zrealizowane będą następujące projekty:
-

budowa tężni wraz z niezbędną infrastrukturą, lokalizacja na placu przed
kościołem ( zamiast lokalizacji na placu przed dworcem, ze względu na
trwające tam prace remontowo- budowlane)

-

realizacja projektów dot. osiedlowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do
wysokości 30 tys. zł .

W tym wypadku mieszkańcy także zobowiązali się do przedstawienia do końca czerwca,
w porozumieniu z kierownictwem Biblioteki, szczegółowej specyfikacji przeznaczenia kwoty
(zakup książek, przedstawienia teatralne dla dzieci, ewent. doposażenie w sprzęt
muzyczny)

Następne spotkanie: wrzesień 2019 r
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