IV FORUM MIESZKAŃCÓW
Tucznawa - Bugaj - Sikorka
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 23, ul Idzikowskiego 139
Data i godzina: 14.10.2019 r. 17:00
Prowadzący: Anna Oleksiak
Liczba uczestników: 14
Link do mapy z pomysłami:
https://drive.google.com/open?id=1LhV0HggEPfQsqX_ttkmI2g6L4IwDRvow&amp;usp
=shar
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 2.0 :
-

Utwardzenie i podłączenie odpływu wody deszczowej ul. Grabowej
WOP.062.33.8.2019

-

Utwardzenie drogi na ul. Hallerczyków od numeru 159a do 159e WOP.062.33.7.2019

-

Doposażenie parku rozrywki wg projektu wcześniejszych edycji DBP
WOP.062.33.6.2019
Renowacja i doposażenie sceny na Sali świetlic środowiskowej przy OSP Tucznawa

-

WOP.062.33.5.2019
3. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez
poszczególne Wydziały Urzędu Miasta.
-

Utwardzenie i podłączenie odpływu wody deszczowej ul. Grabowej . Zaleca się
ułożenie podbudowy kamiennej o grubości 30cm, krawężników oraz (korytek
odwadniających - opcjonalnie) , natomiast jezdnię wykonać z płyt typu Jomb, które
również częściowo przepuszczą wody opadowe do gruntu. - projekt możliwy do
realizacji, wg koncepcji opracowanej z wydziałem

-

Utwardzenie drogi na ul. Hallerczyków od numeru 159 a do 159 e - ze względu na
brak sieci kanalizacji deszczowej proponuje się wykonanie nawierzchni jezdni z płyt
typu Jomb - przepuszczających częściowo wody opadowe na podbudowie kamiennej
30 cm, ograniczonej krawężnikiem najazdowym, przyjmując szerokość drogi 4,0 m -
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projekt możliwy do realizacji, wg koncepcji opracowanej z wydziałem.
-

-

Doposażenie parku rozrywki wg projektu wcześniejszych edycji DBP tzn. : budowa
strefy fitness i miejsca biwakowego wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt
możliwy do realizacji, wg koncepcji opracowanej z wydziałem.
Renowacja i doposażenie sceny na Sali świetlic środowiskowej przy OSP Tucznawa.
Projekt zawiera cyklinowanie i malowanie podłogi sceny oraz malowanie ścian sceny
-p
 rojekt możliwy do realizacji, wg koncepcji opracowanej z wydziałem.

4. Ze względu na proces wykonawczy ul. Grabowej z środków pozyskanych poza DBP
2.0 mieszkańcy wycofali projekt z tegorocznej edycji DBP 2.0.Proszą o
potwierdzenie gwarancji na drogę w formie pisemnej.
5. Do realizacji mieszkańcy wybrali projekt :


 Utwardzenie drogi na ul. Hallerczyków od numeru 159a do 159e
WOP.062.33.7.2019 na kwotę 141 344,94 zł
Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej proponuje
się wykonanie nawierzchni jezdni z płyt typu Jomb - lub wysypanie kruszywem.
Mieszkańcy w fazie projektu wyrażą opinię co do rodzaju podłoża. Chodzi o
zrobienie jak najdłuższego odcinka w kwocie dostępnej dla osiedla. Mieszkańcy
wskażą najbardziej newralgiczny odcinek drogi wymagający utwardzenia.
 Uwaga: W wcześniejszej dokumentacji i notatkach pojawiały się
numery od 153 a do 159 e wynikało to z błędu zaistniałego w karcie pomysłu
składanej przez mieszkańców, ale nie ma to wpływu na wycenę projektu.
6. Animator podpisał porozumienie z mieszkańcami, kończące proces VII edycji DBP
2.0.

Następne spotkanie:
Zakończono VII edycję DBP 2.0.

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

