Dąbrowa Górnicza, 31.10.2017
WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I AKTYWNOŚCI OBYWATESKIEJ
INFORMACJA ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO
DZIELNICA Strzemieszyce Wielkie – 513 583,93zł
Etapy DBP 2.0:
1. Spotkanie mapujące dnia 27.03.2017r. liczba uczestników 19
2. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – wybór projektów:
spotkanie nr I dnia 29.05.2017r. liczba uczestników 18
spotkanie nr II dnia 12.06.2017r. liczba uczestników 12
spotkanie nr III dnia 26.06.2017r. liczba uczestników 19
3. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – warsztaty projektowe:
spotkanie nr I dnia 14.09.2017r. liczba uczestników 14
spotkanie nr II dnia 28.09.2017r. liczba uczestników 18
spotkanie nr III dnia 09.10.2017r. liczba uczestników 18
spotkanie nr IV dnia 19.10.2017r. liczba uczestników 13
spotkanie nr V dnia 30.10.2017r. liczba uczestników 11
Szczegółowy przebieg spotkań opisany jest w notatkach zamieszczonych na stronie twojadabrowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Budżet Partycypacyjny.
Lista opracowanych projektów:
Nazwa projektu

Cel realizacji
projektu ze
wskazaniem

Dokładna
lokalizacja,
obszar jego

Zakres planowanych
prac do wykonania

Harmonogram prac

Szacunkowy
koszt realizacji

Głosowanie
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- „Monitoring
wizyjny”.

„Zaparkuj
bezpiecznie przy
szkole”

- „Skwer przed
dworcem”.

4

„Park Srocza
Góra”

5

„Park Grabocin”

problemów, które
rozwiązuje
Zwiększenie
bezpieczeństwa w
dzielnicy

„Poprawa
bezpieczeństwa i
komfortu osób
dowożących dzieci
do ZS-P nr4”
Zwiększenie
bezpieczeństwa w
dzielnicy,
stworzenie miejsca
do odpoczynku,
poprawa wizerunku
miejsca, które
powinno być
centrum i
wizytówką dzielnicy
Poprawa
atrakcyjności i
bezpieczeństwa
parku, stworzenie
miejsca odpoczynku
i spotkań
mieszkańców.
Poprawa
atrakcyjności

realizacji
Skrzyżowanie ulic
Ofiar Katynia i
Stacyjnej

Ulica Ofiar
Katynia obok ZS-P
nr 4

Montaż kamery
szybkoobrotowej na
słupie stalowym,
doprowadzenie
instalacji
światłowodowej, zakup
licencji.
Budowa nowych miejsc
parkingowych,
przeniesienie chodnika

Plac przed byłym
dworcem
Strzemieszyce
Wielkie przy
skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej i
Stacyjnej

Budowa chodnika przy
przystanku na ulicy
Stacyjnej, wymiana lub
naprawa ławek, jeżeli
wystarczy środków to
montaż koszy na .

Teren stanowiska
dokumentacyjneg
o Srocza Góra.
Pomiędzy ulicami
DK 94 i
Strzemieszyckiej

Pielęgnacja zieleni
(przetrzebienie
istniejących ścieżek,
poprawa oznakowania,
montaż trwałych
barierek ochronnych w
okolicy jaskiń i uskoku.
Budowa ścieżek
pieszych. Rozszerzenie

Teren wokół ulicy
Grabocińskiej,

I kwartał - przekazanie
do wydziałów,
zabezpieczenie środków
na realizację
II kwartał przygotowanie
dokumentacji
technicznej
III kwartał –
przeprowadzenie
procedury zamówień
publicznych

54 000 zł

NIE

80 000 zł

NIE

33 000 zł

NIE

56 000 zł

NIE

260 000 zł

NIE

IV kwartał realizacja projektu
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„Doposażenie
biblioteki”

terenu, stworzenie
miejsca rekreacji i
spotkań
mieszkańców
Poprawa
atrakcyjności oferty
biblioteki.

Chabrowej i kolei.

projektu z poprzedniej
edycji budżetu
partycypacyjnego.

Bibliotek miejska
Filia nr 8 w
Strzemieszycach
Wielkich

Pieniądze te będą
przeznaczone na: zakup nowości
książkowych 17 000zł,
audiobooków 5 000zł,
pomocy dla dzieci
3 000zł, spotkania
twórcze 5 000zł.

I kwartał oczekiwanie na
przyznane środki
II kwartał – wyłonienie
księgarni - jednego
dostawcy na całą
biblioteczną sieć (w
drodze najlepszej
oferty). Realizacja
projektu.
III kwartał – realizacja
projektu poprzez
systematyczny zakup
elementów zawartych
w projekcie.
IV kwartał – realizacja
projektu (zakup głównie
w październiku i na
początku listopada).

30 000 zł

NIE

Uwagi/dodatkowe informacje :

Sporządził: Animator Dzielnicowy Sebastian Kamieniarz

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej
Piotr Drygała
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