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Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

W trakcie spotkania mieszkańcy zgłaszali następujące pomysły na projekty do 
Budżetu Obywatelskiego: 

 Remont parkingu przy ul. Cylkowskiego, pomiędzy numerami 11 a 9; 

 Budowa drogi przeciwpożarowej do posesji przy ul. Cylkowskiego 11; 

 Postawienie koszów na śmieci na ulicach w Redłowie, m.in. na ul. Cylkowskiego 
oraz Bohaterów Starówki Warszawskiej; 

 Budowa placu zabaw/”ogródka jordanowskiego” na terenie administrowanym 
przez Przedszkole nr 24 – część obszaru, na którym powstałaby inwestycja, 
zostałby wydzielony i udostępniony wszystkim mieszkańcom; 

 Dalsze inwestycje rekreacyjne na „Pastwisku Huzarska” – np. doświetlenie 
istniejących instalacji do ćwiczeń, remont drogi dojazdowej oraz instalacja 
monitoringu; 

 Montaż lustra drogowego na zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Nocznickiego 

 Rekultywacja trawników przy ul. Legionów i montaż płotków zapobiegających 
nielegalnemu parkowaniu i wjeżdżaniu samochodów na tereny zielone; 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

Mieszkańcy w trakcie spotkania sugerowali również potrzebę organizacji kampanii 
społecznej skierowanej do mieszkańców Redłowa i poświęconej problematyce 
dokarmiania dzikich zwierząt (ptaków, dzików). Pomysł taki mógłby zostać 
zgłoszony we współpracy z Radą Dzielnicy w Redłowie do konkursu „Przyjazna 
Dzielnica”. 

Inne informacje  Mieszkańcy zwracali również uwagę na: 

 Potrzebę zwiększenia środków przeznaczonych na realizację BO w Gdyni; 

 Konieczność przyspieszenia weryfikacji wniosków (decyzje odnośnie 
dopuszczenia wniosków pod głosowanie powinny być znane wcześniej); 

 Brak pełnej informacji na temat powodów zwiększania szacowanych kosztów 
wniosków przez komórki i jednostki; 

 Konieczność zabezpieczenia poliuretanowej nawierzchni na „Pastwisku 
Huzarska” przed dzikami;  

Dane statystyczne – szacunkowe 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

Trzynaście osób, w tym ok. czterech radnych dzielnicy 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

Cztery kobiety, dziewięciu mężczyzn 
Osiem osób w wieku 25-40 lat, pięć osób w wieku 40-60 lat 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 
Wszystkie osoby na spotkaniu zabierały głos 

 


