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Problemy/potrzeby
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Inne informacje
Dyskusja



---

Pomysły na projekty inicjatyw BO w Karwinach, które padły podczas dyskusji:
 Park rekreacyjny dla mieszkańców Karwin;
 Budowa przejść dla pieszych (bliżej nieokreślona lokalizacja);
 Parking przy szkole na ulicy Chwaszczyńskiej;

Pomysły na projekty inicjatyw Przyjaznej Dzielnicy
 --Projekty potrzebne do realizacji, ale poza BO:
 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców;

PLUS:
 Może warto byłoby wyodrębnić konkurs dla szkół i nie łączyć szkół z BO;
 Bardzo korzystnie wygląda możliwość sfinansowania niezrealizowanych w
BO wniosków ze środków RD lub jednostek miejskich;
 W mieście przydałyby się miejsca do zewnętrznej i legalnej promocji
projektów, np.. tablice na dzielnicach, słupy ogłoszeniowe;
 Warto zadbać o wystarczającą ilość plakatów dla wnioskodawców, żeby nie
zabrakło w połowie kampanii;
MINUS:
 Jak będzie wyglądało egzekwowanie zakazu promowania projektów przez
szkoły (czy np. jeżeli dzieci – uczniowie podczas wywiadówki będą chodziły
z komputerem i ułatwiały głosowanie to nie będzie złamanie zakazu)
(dyskusja – bez jednoznacznego wniosku);
 Czy w szkole będą mogły wisieć plakaty promujące określony
projekt/wniosek – jak to zinterpretować? (dyskusja – bez jednoznacznego
wniosku);
 Czy mógłbym poprosić dyrekcję szkoły o zgodę na promowanie własnego
wniosku, który nie dotyczy szkoły? Jak to mogłoby się skończyć? (dyskusja
– bez jednoznacznego wniosku);
 Głosowanie internetowe na konkurs „Przyjazna dzielnica” było dość trudne



Czy usunięto kłopot techniczny ze strony bo.gdynia.pl? rok temu tekst się
zlewał;

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

wyk. Michał Rusak

4 osoby (w tym 2 radnych dzielnicy Oksywie)

2 mężczyzn / 2 kobiety
Wiek w przedziale: 25-45 lat
4

