
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 28.05.2015 r. 

GODZINY 17-20 

MIEJSCE Siedziba Rady Dzielnicy, ul. Halicka 8  

Dzielnica Mały Kack  

prowadzący Paweł Wyszomirski, Łukasz Rąpała 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące 

Dzielnicy 
wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Z obszarów budżetu obywatelskiego zostały zasygnalizowane 

następujące  potrzeby:  
 

Obszar REKREACJA: 
 Wykarczowanie krzaków wzdłuż ul. Olkuskiej oraz 
zagospodarowanie pozyskanej przestrzeni na ścieżkę 

rowerową; 
 Przy ul. Wielińskiej budowa boiska muli funkcyjnego 

(siatkówka, tenis, lodowisko, miejsce do grillowania); 
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Olkuskiej po byłych 
ogródkach działkowych na potrzeby seniorów; 

 Wybieg dla psów przy ul. Leśnej; 
 Przy ul. Leśnej budowa boiska muli funkcyjnego i siłowni 

zewnętrznej; 
 Zagospodarowanie „Małego Lasku” przy ul. Olkuskiej na 
„Małpi Gaj – park linowy”; 

 Ścianka wspinaczkowa w tunelu pod ul. Wielkopolską; 
 Postawienie „linowców” w „Małym Lasku” przy ul. 

Olkuskiej; 
 Wybudowanie promenady nad rzeką Kaczą od strony ul. 
Sieradzkiej; 

 
Obszar ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU – nie zgłoszono 

 
Obszar  REMONTY I INWESTYCJE 

 Budowa schodów na skarpie przy ul. Przemyskiej; 

 Budowa schodów na skarpie przy ul. Olkuskiej/ 
Siedleckiej; 

 Budowa chodnika na Bernadowie, do ul. Sopockiej (na 
odcinku nr działki od 379/19 do 416/19 

 
Obszar ESTETYZACJA OTOCZENIA – nie zgłoszono 

Problemy/potrzeby 

dotyczące 
Dzielnicy 

NIE wpisujące 
się w zakres 

budżetu 
obywatelskiego 

 

Potrzebami zgłoszonymi wychodzącymi poza zakres budżetu 
obywatelskiego: 

 Budowa Centrum Rekreacji przy ul. Racławickiej; 
 Remont przejścia podziemnego ul. Wielkopolska; 

 Remont nawierzchni ul. Wieleniewskiej; 
 Budowa trasy spacerowej wzdłuż rzeki Kaczej; 



 

 

 Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej okolice ul. 
Kurpiowskiej/ Przemyskiej  

Uwagi dotyczące 

budżetu 
obywatelskiego  

Mieszkańcy wnioskowali o możliwość zamieszczania na stronie BO 

wraz z dokumentacją, zdjęć miejsc gdzie projekt miałby być 
realizowany. Według wnioskujących byłaby to cenna informacja 

dla ludzi głosujących. Możliwość obejrzenia zdjęć 
terenu/lokalizacji realizacji projektu ułatwiałaby podjęcie decyzji 
na jaki projekt głosować. 

 

 

Dane statystyczne – szacunkowe 
 

liczba uczestników 14 osób (w tym 10 Radnych Dzielnicy,1 Radna Miasta) 

Szacowany wiek 1 <30 r.ż; 30<8<50r.ż; 5>50 r.ż; 0>60 

płeć 6 mężczyzn, 8 kobiet 

Liczba osób 

aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

13 osób 

 
 


