
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 14.05.2015 r. 

GODZINY 17-18.30 

MIEJSCE Siedziba Rady Dzielnicy, ul. Witomińska 8  

Dzielnica Działki Leśne 

prowadzący Bogna Filipowicz, Marta Ostrowska  

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom dotyczącym zmiany 
organizacji ruchu w dzielnicy, co jest już analizowane przez Radę Dzielnicy 
i wymaga zmiany organizacji ruchu na wszystkich ulicach.  
 
Z obszarów budżetu obywatelskiego zostały zasygnalizowane następujące  
potrzeby:  
 
Obszar: REKREACJA  

 Mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność modernizacji boiska 
przy Gimnazjum nr. 2 przy ul, Wolności 25 tzw. „Mała Dwójka”. 
  

Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Mieszkańcy zwrócili uwagę na możliwość stworzenia pasa dla 
rowerów przy ul. Warszawskiej.  

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 W tematach związanych z tym obszarem padały konkretne 
propozycje zmian: 

o Remont chodnika od ul. Nowogrodzkiej (Bank PKO) do 
schodów prowadzących na 10 lutego wraz z remontem 
schodów.   

o Remont ciągu pieszego wzdłuż garaży między ulicami 
Białostocka do ul. Nowogrodzkiej – zamontowanie 
oświetlenia, które zwiększyłoby bezpieczeństwo tego 
obszaru po zmroku. Możliwość wprowadzenia zmiany 
etapami – etap pierwszy: do strefy płatnego parkowania.  

o Budowa parkingu przy przychodni przy ul. Warszawskiej lub 
przy blokach na ul. Pomorskiej, aby mieszkańcy z bloków nie 
parkowali przy przychodni i były wolne miejsca parkingowe 
dla pacjentów.  

 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Uprzątnięcie i zagospodarowanie dzikiego wysypiska/ samowoli 
budowlane na ścieżce – wejście między ulicami Tatrzańska i 
Podlaska.  

 Uporządkowanie zaniedbanego placu zabaw na rogu ulic 
Warszawskiej i Nowogrodzkiej – usunięcie krzaków i znalezienie 
rozwiązania, aby zniechęcić do przebywania tam klientów 
pobliskiego sklepu monopolowego.   



 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 
w zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Potrzebami zgłoszonymi wychodzącymi poza zakres budżetu 
obywatelskiego, była  wspomniana powyżej zmianą organizacji ruchu na 
całej dzielnicy oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych na całej 
dzielnicy. Obie te kwestie są znane Radzie Dzielnicy i są nad nimi 
prowadzone prace i analizy.  
 
 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Mieszkańcy dopytywali o procedurę składania wniosków na terenach 
własnościowych. Obecna na spotkaniu Koordynatorka budżetu 
obywatelskiego opowiedziała o procedurze i rozdała potrzebne wnioski. 
Kwestią do wyjaśnienia pozostaje to, czy Urząd Miasta będzie wspierał 
osoby w ustaleniu prawowitego właściciela gruntu – np. udzielając takiej 
informacji nieodpłatnie.  

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 10 osób (w tym 4 Radnych Dzielnicy Działki Leśne) 

Szacowany wiek 3 os. poniżej; 30 r.ż, 1 os. 30-50; 8 osób pow. 60 r.ż. 1 

płeć 6 mężczyzn, 4 kobiety 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

Wszyscy 

 
 


