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Przebieg spotkania: 

I.              Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0 
a)   przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w wyniku mapowania oraz wybierania 

pomysłów 
b)   przedstawiono procedurę realizacji inwestycji w Dąbrowie Górniczej 
c)   omówiono sytuację pomysłów do projektowania po ich konsultacjach z wydziałami Urzędu 

Miejskiego. 
II.          Przeprowadzono spacer badawczy dotyczący pomysłów wybranych do realizacji.  
III.  Ustalono, co następuje:  

a)   pomysł Plac zabaw - Gimnazjum nr 1 - projektant przeprowadził wywiad z pomysłodawcami w celu 
rozpoznania konkretnych potrzeb dotyczących tego jakie urządzenia zamontować na wyznaczonym 
terenie, i jakie ma on spełniać funkcje. Kwota przeznaczona przez mieszkańców w tej edycji DBP 2.0  
na ten projekt to 100 000 zł. Na następne spotkanie zostanie przygotowana koncepcja placu zabaw 
z konkretnymi rozwiązaniami.  

b)   projekt “Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Skibińskiego, Traugutta, Cieplaka, Augustynika,  
Królowej Jadwigi i Starej” - po przedstawieniu przybliżonych kwot, dla realizacji poszczególnych 
elementów tego projektu, na następnym spotkaniu mieszkańcy zdecydują, które elementy tego 
projektu będą realizowane w ramach bieżącej edycji DBP 2.0. Kwota przeznaczona  
do realizacji projektu wynosi około 200 000 zł  

c) projekt “Więcej miejsca dla samochodów - wygodniejsze parkowanie, poprawa komfortu  
i bezpieczeństwa dla pieszych” -  ustalono z mieszkańcami, że w tej edycji DBP 2.0. zostaną 
zrealizowane prace związane z poszerzeniem parkingu oraz utwardzeniem rozjeżdżonego przez 
parkujące samochody terenu nawierzchnią bitumiczną, co umożliwi parkowanie większej liczbie 
samochodów oraz utwardzenie kostką betonową przedeptów, co spowoduje poprawę komfortu 
pieszych. Ponadto wykonane będą punktowe naprawy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej 
parkingu. Mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu na ten pomysł kwoty około 90 000 zł. 

d)  pomysł “Zakup nowych książek do biblioteki”  - kwota przeznaczona na realizację tego projektu 
została ustalona przez mieszkańców w wysokości 30 000 zł.  

 
Uzgodniono z mieszkańcami, że kwoty ustalone w trakcie dzisiejszego spotkania na realizację 
poszczególnych pomysłów, po przeanalizowaniu informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego na 
temat kosztów oraz możliwości realizacji projektów, są przez nich akceptowane.  
Następne spotkanie 03.10.2017.  

 


