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Problemy/potrzeby
dotyczące Dzielnicy
wpisujące się w
zakres budżetu
obywatelskiego

Z racji niewielkiej liczby uczestników i istnieniu relacji między nimi spotkanie
przybrało formę dyskusyjną. Uczestnicy przede wszystkim koncentrowali się na
kwestiach związanych ze zmianami zasad zarówno w ramach BO jak i Przyjaznej
Dzielnicy.
Zgłoszone potrzeby pomysły:
- Zadrzewienie ul. 10 lutego (uzupełnienie brakujących drzew, przywrócenie stanu
zadrzewienia podobnego do tego jaki był w międzywojniu) oraz uzupełnienie drzew
na innych ulicach w Śródmieściu.
- Potrzeba zagospodarowania zieleni przy budynku dawnego Gimnazjum nr 1.
Stworzenie zielonej, przyjaznej przestrzeni dla użytkownika w każdym wieku.

Problemy/potrzeby
dotyczące Dzielnicy
NIE wpisujące się w
zakres budżetu
obywatelskiego

Poza tematem konkretnych problemów, potrzeb, zadań uczestnicy wyraźnie
sygnalizowali zagadnienia związane z organizacją Budżetu Obywatelskiego oraz
Przyjaznej Dzielnicy. Podnoszono też dużo technicznych kwestii związanych już z
tworzeniem konkretnych koncepcji. Były to pytania, które należało by zadawać już
ekspertom z konkretnych jednostek miejskich np. ZDiZ.
Podnoszone kwestie:
- Zwiększenie zakresu zadań dopuszczonych w BO (w szczególności wskazywano
na możliwość zgłaszania projektów miękkich przez samych mieszkańców).

Inne informacje

- Sygnalizowano że problemem do rozwiązania może być zmiana polityki miejsc
postojowych na dzielnicy. Która szłaby w kierunku poszanowania zieleni miejskiej.
Sygnalizowano konieczność zmian zarówno w organizacji BO, jak i zakresie
możliwych do realizacji zadań oraz sposobie pracy nad przedsięwzięciami jak i
sposobowi wyłaniania przedsięwzięć. Nie poruszano jednak szczegółów a
wskazywano różne możliwe kierunki zmian, w jakich mógłby ewoluować BO.
Dane statystyczne – szacunkowe

Liczba uczestników
(mieszkańców oraz
członków Rady
Dzielnicy)
Płeć i szacowany
wiek uczestników

8 (w tym co najmniej jedna radna dzielnicy i osoba z obsługi rady)

3xK 5xM (30+l, 30+l, 60+l, 30+l, 30+l, 30+l, 30+l, 50+l)

Liczba osób aktywnie
biorących udział w
dyskusji

6

