
 

 

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA W DZIELNICY 

 

DATA 23.03.2017 

GODZINY 18.00 - 19.30 

MIEJSCE  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43 

DZIELNICA PUSTKI CISOWSKIE 

PROWADZĄCY Tomasz Matysiak 

 

Sugestie i opinie mieszkańców 

Problemy/potrzeby 

dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 

zakres budżetu 

obywatelskiego 

Problemy/potrzeby: 

 Oświetlenie przejścia pod obwodnicą do dzielnicy Demptowo (na działce 

prywatnej); 

Pomysły na projekty inicjatyw BO w Pustkach Cisowskich, które padły podczas 

dyskusji: 

 Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym od  

ul. Pawiej do ul. Jaskółczej (ZKM); 

 Utwardzenie nawierzchni i budowa oświetlenia na ciągu pieszym pomiędzy 

ul. Chabrową (parafia) i Jaskółczą (ZKM); 

 Utworzenie strefy „Kiss&Ride” przy szkole na ul. Chabrowej 43; 

 „Miejsce dla wszystkich” – etap II – strefa wspólnego wypoczynku na 

Demptowie; 

 Budowa zewnętrznej siłowni przy ul. Borowikowej; 

 „Chabrowa dla ludzi” graj i baw się na zamku; 

Pomysły na projekty inicjatyw Przyjaznej Dzielnicy: 

 --- 

Problemy/potrzeby 

dotyczące Dzielnicy 

NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 

obywatelskiego 

Projekty potrzebne do realizacji, ale poza BO: 

 Budowa klubu seniora; 

 Utworzenie terenu piknikowego – ul. Marszewska/SP nr 16/granica TPK; 

 

 

Inne informacje - 

dyskusja 

PLUS:  

 Mieszkaniec zwrócił uwagę, że jego wniosek w I edycji BO na przystanek 

autobusowy przy ul. Wiklinowej, pomimo tego, że w głosowaniu nie trafił do 

realizacji, został wykonany z innej puli; 

 Harmonogram postępu prac nad wnioskami realizowanymi w ramach BO 

warto systematycznie drukować w „Ratuszu”; 

 Brakuje tablic ogłoszeń na promocję projektów w ramach BO; 

 Warto przygotować ogólny plakat z informacją o wszystkich wnioskach w 

danej dzielnicy, przed głosowaniem miejskim; 

MINUS:  

 Mieszkanka dzielnicy Demptowo zauważyła, że ta dzielnica powinna być 

traktowana odrębnie, nie w połączeniu z Pustkami Cisowskimi; 

 Interaktywna mapa Gdyni działa wadliwie, nie wskazuje właściwie danych, 

wyskakują błędy, jest mało przyjazna użytkownikowi; 



 

 

 

Dane statystyczne – szacunkowe 

 

Liczba uczestników 

(mieszkańców oraz 

członków Rady 

Dzielnicy) 

5 osób (w tym 3 radnych dzielnicy Pustki Cisowskie) 

Płeć i szacowany 

wiek uczestników 

1 mężczyzna / 4 kobiety 

Wiek w przedziale: 30-60 lat 

Liczba osób aktywnie 

biorących udział w 

dyskusji 

5 

 

wyk. Michał Rusak 


