Załącznik nr 3 do protokołu Zebrania Osiedlowego
Mieszkańców Biedruska z dn. 08.09.2020 r.
UCHWAŁA ZEBRANIA OSIEDLOWEGO MIESZKAŃCÓW BIEDRUSKA

NR 2/2020
z dn. 08.09.2020 r.
W sprawie wniosków Osiedla do Budżetu Gminy Suchy Las
Na podstawie § 9, pkt 2 Statutu Osiedla Biedrusko nadanego uchwałą
nr XXV/209/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 r.
Zebranie osiedlowe uchwala co następuje:
§1
Zebranie Osiedlowe składa wniosek do Wójta Gminy Suchy Las o wpisanie do
Budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021 następujących zadań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budowa szkoły podstawowej – zadanie priorytetowe. /IBI-WPF-2020-0005/.
Kontynuacja budowy infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszych na os. Kamieni
Szlachetnych /IBI WPF-2017-0008/.
Budowa ronda w Biedrusku – ul. Poznańska z ul. Jesionową /IBI 000-2020-0005/.
Realizacja Projektu organizacji ruchu dla obszaru m. Biedrusko.
Budowa etapowa kanalizacji i infrastruktury naziemnej na os. Jesionowym /IRK-WPF2020-0005/
Budowa miejsc postojowych przy ul. Chludowskiej (przed blokami os. Naturakontynuacja).
Etapowa rozbudowa infrastruktury na terenie placu zabaw na os. Jesionowym
w Biedrusku (wzmocnienie skarpy, oświetlenie, założenie furtki, montaż ławki).
Projekt, zagospodarowanie i realizacja miejsca zabaw dla młodzieży (teren działki nr 134
„Kolba”) – skatepark, boisko, plac zabaw.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla końca ul. Zjednoczenia.
Budowa chodnika przy ul. Zjednoczenia po stronie ogródków działkowych od sklepu
„Chata Polska” do skrzyżowania z ul. Parkową (dojście w kierunku cmentarza).
Wymiana szpecącego słupa ogłoszeniowego na os. Zjednoczenia na ogólnodostępną,
nowoczesną tablicę ogłoszeniową.
Montaż uchwytów na flagi na latarniach wzdłuż ul. Poznańskiej (po uzyskaniu zgody
z Zarządu Dróg Powiatowych).
Wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu zgodnie z koncepcją wykonaną w 2019 roku
(nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci).
Montaż na odcinku ul. Poznańskiej (powiatowej) uchylnych elementy odblaskowych U-24.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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