II FORUM MIESZKAŃCÓW
STASZIC
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34
Data i godzina: 24 września 2019, godz. 17.00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 3
Link do mapy z pomysłami:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=pl&mid=1OAt5dUZF43Kv2jdY4u27IHa7QqZa6
gaJ&ll=50.31556448712124%2C19.215113299999985&z=16
Przebieg spotkania:
1. Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego w roku 2019.
2. Animator przypomniał projekty skierowane przez mieszkańców do weryfikacji w
tegorocznej edycji DBP:
“Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Różanej”. Projekt zakłada
przesunięcie słupa oświetleniowego, a w miejscu, gdzie obecnie się on znajduje,
ustawienie nowych urządzeń tj. karuzeli i ścianki wspinaczkowej. Projekt zakłada
również ogrodzenie nowych urządzeń tak, aby stanowiły one integralną część placu
oraz ustawienie dwóch stojaków rowerowych (po jednym przy każdym wejściu na
plac zabaw przed furtką) i jednej ławki przy piaskownicy.
“Wymiana latarni ulicznych na ulicy Różanej”. Jest to kontynuacją projektu z
poprzedniej edycji DBP. Zakłada wymianę 7 istniejących latarni ulicznych na nowe.
“Budowa tężni solankowej”. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jaki jest koszt budowy
małej tężni i czy we wskazanej w projekcie lokalizacji jest to możliwe.
3. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez
poszczególne Wydziału Urzędu Miasta.
“Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Różanej”
Weryfikacja Wydziału Inwestycji i Remontów: pozytywna
Zdaniem Wydziału nie ma potrzeby przesuwania słupa oświetleniowego ani
ogrodzenia. Proponuje się montaż karuzeli oraz ścianki wspinaczkowej obok
istniejącego urządzenia przy wejściu z prawej strony.
Koszty realizacji:
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- ścianka wspinaczkowa: 6 000zł
- nawierzchni bezpieczna pod ścianką (maty przerostowe): 4 800zł
- karuzela typu grzybek 2 szt.: 6 600zł
- ławka 1 szt.: 1 000zł
- stojaki na rowery 2 szt.: 1 440zł
Razem: 19 840zł
“Wymiana latarni ulicznych na ulicy Różanej”
Weryfikacja Wydziału Inwestycji i Remontów: pozytywna
Koszty realizacji:
- dokumentacja techniczna: 10 000zł
- montaż 7 sztuk lamp ulicznych LED: 58 500zł
Razem: 68 500zł
“Budowa tężni solankowej”
Weryfikacja Wydziału Inwestycji i Remontów: pozytywna
Weryfikacja Wydziału Infrastruktury Miejskiej: negatywna
Istnieje techniczna możliwość budowy tężni w tym miejscu jednak ze względu na
przepisy jasno określające, jakie obiekty budowlane i urządzenia mogą znaleźć się w
pasie drogowym (działka, na której miałaby powstać tężnia jest działką w pasie
drogowym), inwestycja jest niemożliwa do realizacji. W tym miejscu mogą znajdować
się jedynie budowle i urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
4. Mieszkańcy zdecydowali się skierować do realizacji następujące projekty:
1. Projekt “Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Różanej”
- wartość w złotych 19 840zł
2. Projekt “Wymiana latarni ulicznych na ulicy Różanej”. Ponieważ osiedle nie ma
wystarczających środków, aby wymienić 7 latarni, mieszkańcy zdecydowali się na
wymianę 6. Wartość w złotych 60 100zł
5. Obecni na spotkaniu mieszkańcy podpisali porozumienie.
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