Wydział Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej
INFORMACJA ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO
DZIELNICA MANHATTAN – 411 995,15 zł
Etapy DBP 2.0:
1. Spotkanie mapujące dnia 28.03.2017 liczba uczestników 11
2. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – wybór projektów:
spotkanie nr I dnia 30.05.2017 liczba uczestników 10
spotkanie nr II dnia 14.06.2017 liczba uczestników 5
spotkanie nr III dnia 28.06.2017 liczba uczestników 6
3. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – warsztaty projektowe:
spotkanie nr I dnia 18.09.2017 liczba uczestników 6
spotkanie nr II dnia 2.10.2017 liczba uczestników 7
spotkanie nr III dnia 16.10.2017 liczba uczestników 6
spotkanie nr IV dnia 30.10.2017 liczba uczestników 4
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
problemów, które
rozwiązuje

Dokładna
lokalizacja,
obszar jego
realizacji

Zakres planowanych
prac do wykonania

Harmonogram prac

Szacunkowy
koszt realizacji

Głosowanie

1

2

3

„Budowa
parkingu przy
ulicy Długiej”

„Zielony
skwerek przy
Leśnej - ciąg
dalszy”

„Spotkajmy się
w bibliotece”

Zwiększenie
komfortu
parkowania oraz
bezpieczeństwa
mieszkańców ulicy
Długiej i sąsiednich
ulic.
Zwiększenie
bezpieczeństwa,
estetyki i wygody
użytkowników
skweru

Teren wzdłuż
ulicy Długiej i przy
bloku nr Długa 3

Zwiększenie
księgozbioru,
zwiększenie
atrakcyjności zajęć
oferowanych przez
bibliotekę.

Filia nr 5
Biblioteki
Miejskiej ul.
Piłsudskiego 32.

Skwer pomiędzy
blokami na ulicy
Leśnej i Długiej

Wykonanie 18 miejsc
postojowych wraz z
chodnikiem wzdłuż
ulicy Długiej i przy
bloku nr Długa 3.

I kwartał - przekazanie do
wydziałów, zabezpieczenie
środków na realizację

Wymiana nawierzchni
na istniejących
chodnikach i
wykonanie chodników
w miejscu istniejących
przedeptów, instalacja
oświetlenia oraz
wymiana ławek i
ustawienie koszy na
śmieci oraz stojaków
rowerowych
Doposażenie biblioteki
w nowości książkowe
oraz przeznaczenie
środków na
przeprowadzenie
warsztatów i spotkań
autorskich oraz zakup
materiałów
edukacyjnych.

III kwartał –
przeprowadzenie procedury
zamówień publicznych

138 500 zł

NIE

230 000zł

NIE

40 000 zł

NIE

II kwartał - przygotowanie
dokumentacji technicznej

IV kwartał realizacja projektu

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). Wprowadzanie
nowości do systemu trwa do
końca roku.

Uwagi/dodatkowe informacje :

Sporządził: Animator Dzielnicowy Piotr Badoń

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej
Piotr Drygała

