Ogłoszenie listy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Dukli na 2020 rok!

W okresie od 8 do 31 lipca br., do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynęły 4 propozycje
zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Planowana kwota środków przeznaczonych
na realizację przedsięwzięć wynosi 70 000,00 zł. W związku z niespełnieniem wymogów
merytorycznych Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego odrzucił jeden projekt zadania.
Przesłanki formalne i merytoryczne spełniły 3 projekty, które zostały poddane pod
głosowanie Mieszkańców Dukli. Należą do nich:
1) „Przyjazna świetlica” – Remont i doposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej w
Dukli
Opis zadania:
Projekt zakłada remont oraz doposażenie pomieszczeń świetlicy szkolnej. Obecnie
świetlica jest rozmieszczona w pięciu pomieszczeniach. Wnioskodawca wskazuje, że
są one w opłakanym stanie. Lamperia na ścianach malowana jest farbą olejną, a z
powybijanych w niej dziur obsypuje się tynk i wapno. Wymiany wymaga także w
całości podłoga oraz rolety. Budżet zadania przewiduje dodatkowy zakup mebli,
stołu do piłkarzyków, kącika tematycznego czy też drewnianego straganu do
zabawy. Inicjatorka zadania zaznacza, że świetlica powinna być przyjazna, dawać
wytchnienie i schronienie po męczącym dniu szkolnym. Powinna stwarzać warunki
do nauki oraz rozwijania zainteresowań dzieci.
2) Połączenie chodnikowe pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Adama Mickiewicza w
Dukli
Opis zadania:

Wnioskodawca zadania proponuje wykonanie połączenia chodnikowego na
długości 100 mb., pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Adama Mickiewicza wraz z
budową schodków z najazdem dla wózków oraz barierką od strony potoka. Wniosek
przewiduje, iż projekt przyczyni się do bezpiecznego i znacznego skrócenia drogi
dojścia rodziców z dziećmi do placu zabaw, zlokalizowanego przy obiektach MOSiR
Dukla oraz do centrum miasteczka. Dzięki wykonaniu tego zadania piesi będą mogli
bezpiecznej poruszać się po tym obszarze.
3) Powiększenie zasobów zieleni miejskiej w Dukli
Opis zadania:

Celem projektu jest konieczność powiększenia zasobów zieleni miejskiej poprzez
dogęszczenie zaniedbanej zieleni, dokonanie nowych dosadzeń zarówno
roślinnością niską jak i wysoką oraz wybór i usadowienie figur kwiatowych.
Zdaniem inicjatora przedsięwzięcia, aktualnie zieleń ta w większości jest monotonna
oraz nasadzona w bardzo małych ilościach, dlatego niezbędne jest nadanie walorów
estetycznych miejscom, które wpłyną na wizerunek miasta.
Głosowanie nad zadaniami potrwa od 19 sierpnia do 13 września br. do godz. 15:00.
Głosujący może zagłosować wyłącznie raz, wybierając jedno zadanie z listy.
Karta do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji, dostępny jest na stronie
internetowej www.dukla.pl w zakładce „Budżet obywatelski” oraz w Urzędzie
Miejskim w Dukli w pok. 111. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w
Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu. W
przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/19 Burmistrza Dukli z dnia 21 czerwca 2019
r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na
2020 rok, ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 20 września 2019 r.
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