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Problemy/potrzeby
dotyczące Dzielnicy
wpisujące się w
zakres budżetu
obywatelskiego

W trakcie spotkania mieszkańcy zgłaszali następujące kwestie:
 Zagospodarowanie przestrzeni po „baraku” w obrębie osiedla bloków przy
ulicach Dedala i Ikara.
 Zagospodarowanie zejścia do morza, ustawienie oświetlenia.
 Zagospodarowanie pasa przy klifie, który obecnie jest zarośnięty dziką
roślinnością i zaśmiecony.
 Utworzenie nowoczesnego boiska sportowego.

Problemy/potrzeby
Mieszkańcy w trakcie spotkania sugerowali również:
dotyczące Dzielnicy  Potrzebę konsultowania z mieszkańcami projektów wykonawczych
NIE wpisujące się w
przedsięwzięć realizowanych w ramach bo, ponieważ te niekiedy znacznie
zakres budżetu
różnią się od projektów głosowanych przez gdynian (np. inne lokalizacje, czy
obywatelskiego
odmienną organizację).
Inne informacje
Mieszkańcy zwracali również uwagę na:
 Zdaniem uczestników spotkania nie do końca sprawiedliwy podział środków na
dzielnicę zarówno w ramach BO, jak i w ramach budżetu Rady Dzielnicy.
Uczestnicy corocznych gdyńskich wydarzeń (m.in. Open’er) korzystają z
walorów dzielnicy, a sama jednostka (dizlenica) nie uzyskuje wsparcia na
podnoszenie choćby jakości infrastruktury publicznej czy estetyzacji przestrzeni,
a potrzeby w tym zakresie są znacznie większe od możliwości Rady.
 W kwestii poprawy estetyzacji trenów rekreacyjnych dzielnicy uczestnicy
spotkania pokładają bardzo duże nadzieje w programie rewitalizacji, który swym
oddziaływaniem obejmie część dzielnicy.
 Zwracano uwagę na konieczność przyśpieszenia realizacji zwycięskich w
budżecie obywatelskim inwestycji, ponieważ opóźnienie przekładają się na
obniżenie frekwencji w głosowaniach i tym samym obniżają zaufanie do tej
formy konsultacji społecznych.
 Zgłaszano potrzebę lepszego połączenia dzielnicy z resztą miasta.
Dane statystyczne – szacunkowe
Liczba uczestników
(mieszkańców oraz
członków Rady
Dzielnicy)
Płeć i szacowany
wiek uczestników
Liczba osób aktywnie
biorących udział w
dyskusji

sześć osób, w tym dwoje radnych dzielnicy
jedno dziecko w wieku około 10 lat; 1 mężczyzna i 2 kobiety; 2 mężczyzn
(członkowie Rady Dzielnicy);
1K ok 30l.; 1K ok 70l.; 1M ok 30.; 1M ok 10l.; 1M ok. 50l.; 1M ok 30l.
Wszystkie osoby na spotkaniu zabierały głos

