
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 12.05.2015 r. 

GODZINY 17-20 

MIEJSCE Siedziba Rady Dzielnicy, ul. Morska 186  

Dzielnica Leszczynki 

prowadzący Paweł Wyszomirski, Łukasz Rąpała 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Z obszarów budżetu obywatelskiego zostały zasygnalizowane następujące  
potrzeby:  
 
Obszar REKREACJA  
– nie zgłoszono  

 
Obszar ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  
– pomysły wykraczające poza możliwości finansowe BO 

 
Obszar  REMONTY I INWESTYCJE 

 Remont ulicy Widok - położenie nawierzchni z płyt YOMB oraz 
chodnika, 

 Remont schodów oraz chodnika łączącego ulice Morską z ulicą 
Dantyszka, 

 Budowa chodnika przy ul. Opata Hackiego w miejscu istniejących 
ścieżek.  

 
Obszar ESTETYZACJA OTOCZENIA  
– nie zgłoszono 
 

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

 
Potrzebami zgłoszonymi wychodzącymi poza zakres budżetu 
obywatelskiego była kwestia sporna dotycząca braku odcinka chodnika przy 
będącej w trakcie remontu ul. Dantyszka. Jeden z mieszkańców udał się z 
radną dzielnicy na miejsce, aby wytłumaczyć o jakim miejscu jest rozmowa. 
Radni po spotkaniu kontynuowali temat w rozmowie z mieszkańcami. Padł 
także pomysł zwężenia pasa zieleni w okolicach estakady Kwiatkowskiego 
oraz przeniesienia ścieżki rowerowej na wysokości TOS – u na druga 
stronę ulicy. Zdaniem mieszkańców, miejsca parkingowe oraz ścieżki 
rowerowe w ich dzielnicy są tworzone kosztem ruchu ludzi pieszych. Drogi 
przecinania się rowerzystów, samochodów i pieszych, zagrażają 
bezpieczeństwu pieszych.  
 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Mieszkańcy dopytywali o sposób liczenia wysokości kwoty jaką Urząd 
Miasta przyznał dla poszczególnych dzielnic oraz o to, czy będzie można 
głosować na kilka projektów w jednej dzielnicy, w ramach kwoty jaką 
dysponuje w BO. Mieszkańcy są bardzo otwarci na Maraton Miejski BO, 
aby swoje pomysły zmiany organizacji ruchu skonsultować z pracownikami 
ZDiZ.  
 



 

 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 27 osób (w tym 5 Radnych Dzielnicy Leszczynki) 

Szacowany wiek 2 <30 r.ż; 30<3<50r.ż; 20>50 r.ż; 2>60 

płeć 11 mężczyzn, 16 kobiet 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

24 osoby 

 
 


