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Przebieg spotkania: 

I. Omówienie sytuacji poszczególnych pomysłów: 
 omówiono przedstawione uwagi zgłoszone na spotkaniu nr 3 przez mieszkańców i 

pomysłodawców. Propozycje przygotowanych projektów do zgłoszonych pomysłów 
zostały zaakceptowane przez uczestników spotkania.  

 
II. Podpisanie “POROZUMIENIE PO DZIELNICOWYCH FORACH MIESZKAŃCÓW” –  
w trakcie spotkania przystąpiono do podpisania porozumienia o następującej treści: 

W trakcie Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy ALEJE ustalono, że w skład projektu 
do realizacji DBP 2.0, będzie wchodzić: 
- pomysł „Teren Rekreacyjno-Sportowy” – zagospodarowanie terenu zielonego w okolicach 
parkingu przy Auchan - kwota przeznaczona na projekt wynosi 300 000 zł, 
-  pomysł Zielony Zakątek Seniora – ul. Norwida między blokami 5a i 7– kwota przewidziana 
na realizację projektu 74 000 zł 
Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań 
projektowych:  

 wskazania dla pomysłu “ Teren rekreacyjno-sportowy” to : montaż huśtawek “bocianie 
gniazdo” w miejsce równoważni, montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscach 
zaproponowanych w projekcie na terenie zielonym, montaż ławek oraz koszy na 
śmieci, wskazano również aby teren został oświetlony wg propozycji naniesionych w 
projekcie. Wymiana piaskownicy na nową. Zachować istniejące urządzenia placu 
zabaw. Przewidziana kwota na realizację projektu to 300 000 zł. 

 wskazania dla pomysłu “Zielony Zakątek Seniora”: nasadzenie katalap - w miejsce 
proponowanych wcześniej pęcherznic. Zwrócono uwagę na rodzaj ławo-stołu - 
zasugerowano  montaż  ławo-stołu betonowo-drewnianego o tradycyjnym kształcie - 
prostokątnym z siedziskami. Kwota przewidziana na realizację projektu to 74 000 zł. 

 
 

Opis przebiegu wszystkich spotkań, na których wyłoniono projekt oraz doprecyzowano jego 
warunki brzegowe znajduje się na stronie 
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/30/aleje.html 
Porozumienie zostało przygotowane przez animatora dzielnicowego Piotr Seremet, 
który będzie reprezentował mieszkańców w razie niejasności na etapie realizacji projektów. 

 
Po zapoznaniu się z treścią porozumienia, nastąpiło podpisanie go przez animatora - Piotr 
Seremet oraz uczestników spotkania z dnia 23.10.2017. 
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