
 

 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA W DZIELNICY 

 
DATA 22.03 

GODZINY 18 – 19.30 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36 

DZIELNICA WIELKI KACK 

PROWADZĄCY Tomasz Matysiak 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Pomysły na projekty do realizacji w ramach BO: 

 Wykonanie chodnika na odcinku ul. Starodworcowej (od ul. Radosnej do ul. 
Wesołej)  

 Budowa chodnika wzdłuż ul. Starodworcowej (w okolicy ul. Wschodniej) w 
celu budowy zatoczki autobusowej 

 Budowa ciągu pieszego między ul. Krętą a ul. Źródłem Marii  

 Wyniesienie skrzyżowania ul. Zwinisławy i ul. Lipowej 

 Bieżnia na terenie SP 20, wokół boiska (projekt skonsultowany z GCS, 
wpisuje się w działania RD) 

 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy SP 20 z wymianą nawierzchni 

 Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej / Lipowej 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
* Radni dzielnic uważają, że urzędnicy nie traktują ich poważnie. Powinni mieć 
lepszy kontakt 

Inne informacje   
Zdaniem mieszkańców: 

 jest mało czasu na przygotowanie wniosku. 1,5 miesiąca trudno wszystko 
dobrze przygotować. Kampania informacyjna powinna także wystartować 
wcześniej (około 2-3 miesiące), a czas na składanie wniosków dopiero 
powinno zacząć się po maratonach 

 brak komunikacji między wydziałami, ich działania się dublują   

 fajnie, że dzielnice są nagradzane za frekwencje 

 realizacja niektórych wniosków trwa za długo. Porażką inicjatywy jest to, że 
120 metrów chodnika wzdłuż ul. Górniczej realizowane jest dwa lata  

  wsparcie merytoryczne ze strony urzędu – zwłaszcza geodetów - powinno 
być większe 

  dyskusja o tym, czy tereny szkolne powinny być dopuszczone do BO. 
Głosy za (m.in. BO jest także dla młodzieży szkolnej, a projekty szkolne są 
dla nich ), głosy przeciw (m.in. inicjatywy powinny być realizowane z myślą 
o wszystkich mieszkańcach, a projekty szkolne są dla wąskiej grupy)    

 



 

 

 wskaźniki są mocno zawyżone  

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

 
 

6. W tym czworo radnych dzielnicy 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

Mężczyźni, 30-70 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 
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