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Przebieg spotkania:
Animator przypomniał mieszkańcom, jaka kwota z Budżetu Partycypacyjnego została
przeznaczona dla ich dzielnicy oraz jakie pomysły zostały wybrane przez nich do realizacji
w czerwcu.
Poinformował mieszkańców, że pomysł na zbudowanie parkingu przy ulicy Długiej został
zaopiniowany negatywnie przez Urząd Miasta ze względu na to, że na tym terenie znajduje
się duża ilość drzew (około 30 letnie kasztanowce), natomiast pomysł na uporządkowanie
sytuacji parkingowej przy ulicy Piłsudskiego (dzikie miejsca parkingowe) jest niemożliwy,
ponieważ toczy się postępowanie sądowe w związku z wywłaszczeniem działek, na których
znajdują się te miejsca postojowe.
Animator poinformował mieszkańców, że jest możliwe stworzenie miejsc parkingowych
za kwotę około 150 tysięcy złotych wzdłuż ulicy Długiej. Mieszkańcy poprosili animatora, aby
dowiedział się, czy jest możliwe stworzenie dodatkowych 4 lub 5 miejsc parkingowych
w pobliżu bloku przy ulicy Długiej.
Animator poinformował także mieszkańców o planach kontynuacji tworzenia skweru przy
ulicy Długiej, którą Urząd Miasta zweryfikował pozytywnie (koszt wykonania dalszych prac
tj. wymiana nawierzchni na chodnikach wokół placu zabaw i siłowni oraz doświetlenie skweru
wyniesie około 160 tysięcy złotych).
Pani Kierownik Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej przedstawiła informację o tym, jak zostaną
wykorzystane środki przeznaczone dla biblioteki z Budżetu Partycypacyjnego. Mieszkańcy
zdecydowali się przeznaczyć dla biblioteki 40 tysięcy złotych, z czego 35 tysięcy ma zostać
wykorzystane na zakup książek, a pozostałe 5 tysięcy na warsztaty i spotkania autorskie.
Pani kierownik poinformowała mieszkańców, w jaki sposób są wybierane tytuły książek do
zakupu i jak mieszkańcy będą informowani o warsztatach i spotkaniach z autorami książek.
Następnie mieszkańcy wraz z animatorem i architektem panem Aleksandrem Krajewskim
udali się na spacer badawczy. Podczas spaceru odwiedzili skwer oraz ulicę Długą, wzdłuż

której mają zostać stworzone równoległe miejsca parkingowe.

Co ustalono:
a) animator zwróci się do Urzędu Miasta z prośbą o dokładniejsze wycenienie miejsc
parkingowych wzdłuż ulicy Długiej
b) autorzy pomysłu na parking na ulicy Długiej zwrócą się do prezydenta miasta z prośbą o
umożliwienie budowy parkingu
c) animator zwróci się do Urzędu Miasta z prośbą o zweryfikowanie możliwości stworzenia
dodatkowych 4 lub 5 miejsc parkingowych przy bloku na ulicy Długiej.

