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Problemy/potrzeby
dotyczące Dzielnicy
wpisujące się w
zakres budżetu
obywatelskiego

* frekwencja głosujących w 2016 roku była niższa, ponieważ większość projektów
oddanych pod głosowanie koncentrowała się w podobnej lokalizacji -> mieszkańcy
innych części dzielnicy stracili zainteresowanie głosowaniem
* część projektów z poprzednich lat jest jeszcze niezrealizowane. Uczestnicy
spotkania wiedzą, że sprawy najczęściej wstrzymują kwestie formalne, nierzadko
nie do przyspieszenia, ale – jak mówią- mieszkańcy nie widząc zmian, zniechęcają
się do całego BO.
* problem z ustaleniem właściciela terenu przy Biedronce (okolice ul. Parkowej mieszkańcy chcieliby wnioskować o wybudowanie tam boiska wielofunkcyjnego)
Pomysły na projekty inicjatyw BO w Małym Kacku, które padły podczas dyskusji:
 Plac zabaw dla bobasów (bez konkretnej lokalizacji, jednak ze wskazaniem
doposażenia istniejącego placu przy ul. Wieluńskiej)
 Urządzenia dla dzieci przy ul. Olkuskiej
 Doposażenie placu zabaw przy ul. Racławickiej
 Ścianka do tenisa na Wieluńskiej. [zdaniem PRD projekt nie do
zrealizowania ze względu na kwestie bezpieczeństwa + ucierpiała by
wielofunkcyjność)
 Stolik do szachów/warcabów i ławeczki przy ul. Olkuskiej. Projekt z myślą o
seniorach
 Stoły do grillowania np. przy Wieluńskiej [projekt dyskusyjny – zdaniem
części zgromadzonych, umożliwienie grillowania w tym miejscu mogłoby
prowadzić do zaśmiecenia terenu oraz przyciągnęłoby na teren boiska
osoby pijące alkohol]
 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej [jak zauważa pomysłodawczyni,
jest to projekt na minimum dwa etapy/dwa lata]
 Remonty ulic w okolicach Sopockiej do Bernadowa + zakazy
zatrzymywania się

Pomysły na projekty inicjatyw Przyjaznej Dzielnicy
 Warsztaty rękodzieła/artystyczne
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Inne informacje

* zdaniem jednego ze zgromadzonych: nie ma przepływu informacji między
wydziałami Urzędu Miasta, jeden wydział opiniuje wniosek inaczej niż inny
Projekty potrzebne do realizacji, ale poza BO:
* most nad Kaczą (ul. Wieluńska), który zmyła powódź. SJ: sprawa jest już w
Wydziale Inwestycyjnym
* remont nawierzchni ul. Lipuskiej – potrzebny remont drogi. PRD: to zostanie
zrealizowane z budżetu inwestycyjnego RD
PLUS: mieszkaniec zauważa, że dzielnica się fajnie zmienia z BO
MINUS: mieszkanka twierdzi, że tylko dzięki swojemu uporowi jeden z projektów
BO miał zostać zrealizowany szybciej o cztery miesiące. Stwierdza, że procedury
zajmują dużo czasu
* Dyskusja o tym, czy dzielnica potrzebuje street workout parków. Mieszkaniec
twierdzi, że to zbyt specjalistyczne i dla wąskiej grupy osób. PRD tłumaczy, że
siłownia, która już powstała, została zrealizowana ponieważ mieszkańcy na to
głosowali, więc zapotrzebowanie było.
* PRD zauważa, że mieszkańcy zarzucają, że w Małym Kacku powstają tylko place
zabaw
* w sprawie udziału szkół w BO: zgromadzeni mieszkańcy twierdzą, że SP13
(jedyna szkoła w Małym Kacku) nie zgarniała puli budżetowej dzielnicy, ale
problemem w ubiegłym roku był fakt, że głosy uczniów były zbierane przez szkoły w
innych rejonach Gdyni (i dotyczyły tych dzielnic, w której zlokalizowana została
placówka). Przez to uczniowie nie bardzo interesują się tym, co dzieje się w BO
Małego Kacka
* W sprawie umów użyczenia gruntów od właścicieli – pytanie o to, czy potrzebne
są nowe zgody właścicieli terenów jeżeli np. wiosek miałby dotyczyć doposażenia
placu zabaw, który został zrealizowany w poprzednich edycjach BO (czyli zgodę
właściciela już ma. Chodzi o to, że umowy podpisywane są na 10 lat i w przypadku,
gdy wygaśnie umowa na cały plac zabaw, to w mocy pozostanie jeszcze umowa na
kilka konkretnych urządzeń)
Odpowiedź: tak, nowe umowy z właścicielami gruntów są potrzebne.
* Zdaniem kilku ze zgromadzonych: BO w Małym Kacku potrzebuje szerszej
kampanii informacyjnej, nie tylko w Internecie. Jako rozwiązanie wskazują większą
liczbę spotkań (zwłaszcza takich angażujących seniorów) oraz rozwieszenie
większej liczby plakatów. Koniecznie w okolicach szkoły, kościoła i Centrum Kultury

Dane statystyczne – szacunkowe
Liczba uczestników
(mieszkańców oraz
członków Rady
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Płeć i szacowany
wiek uczestników
Liczba osób aktywnie
biorących udział w
dyskusji

9 osób (w tym dwóch radnych miasta z okręgu, czworo radnych dzielnicy oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia Miasto Wspólne)
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