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Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 dużo dróg na dzielnicy jest nieutwardzonych, 

 brakuje chodników, 

 brakuje oświetlenia ulicznego, 

 brakuje miejsc spędzania czasu (place zabaw, siłownie pod chmurką), 

 na spotkaniu zgłoszono pomysł dużej inwestycji sportowej dla całego 
miasta, która miałaby być zlokalizowana na działce nr 5235 obręb 
Chwarzno-Wiczlino 
 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

 niekompletna sieć kanalizacji sanitarnej, 

 inwestycje w kanalizację sanitarną niekiedy prowadzone w sposób 
wzbudzający wątpliwości np. pojedyncze domy na ulicy pomijane w 
inwestycjach, inwestycje urywają się niejako wpół drogi, co budzi irytacje 
mieszkańców pozbawionych kanalizacji sanitarnej, a znajdujących się o 
kilkadziesiąt metrów od istniejącej sieci. 

 nieuregulowane kwestie własnościowe związane z wytyczaniem dróg 
publicznych, np. mieszkańcy pozbawieni możliwości dojazdu do własnych 
posesji, ponieważ drogi są niewytyczone, 

 wskazywano na potrzebę reorganizacji połączeń komunikacją miejską; 
obecnie połączeń jest zbyt mało i do niektórych części miasta z dzielnicy 
bardzo trudno dojechać, 

 sygnalizacja świetlna na ul. Chwarznieńskiej na wysokości skrzyżowania z 
ul Amona. Obecnie w godzinach szczytu bardzo trudno wyjechać z ul 
Amona oraz przejść przez ul. Chwarznieńską. Jest to niebezpieczne 
szczególnie dla dzieci i osób starszych. 

Inne informacje   w kwestii zmiany zasad promowania projektów, pojawiło się pytanie o to 
czy jeśli jednostka prywatna otrzymuje dotację z budżetu gminy, to czy 
obowiązuje ją zakaz promowania wybranych projektów w ramach BO. 

 
Spotkanie było burzliwe, a jego uczestnicy mniej zorientowani byli na zagadnienia 
związane z budżetem obywatelskim niż na kwestie deficytów infrastruktury 
miejskiej na dzielnicy. Emocje wzbudzał wolniejszy niż chcieliby tego mieszkańcy 
rozwój sieci dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej czy kwestii związanych z 
wytyczaniem dróg publicznych do prywatnych posesji. 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

15 osób, w tym 2 radnych dzielnicy i 1 radny miasta 



 

 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

9 kobiet, 6 mężczyzn. Wiek (orientacyjnie) 30-70 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

13 

 
 


