
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 27.05.2015 r. 

GODZINY 17-19 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 20 

Dzielnica Wielki Kack 

prowadzący Beata Prusak, Bogna Filipowicz  

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby dotyczące 
Dzielnicy 
wpisujące się w zakres 
budżetu obywatelskiego 

Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Spowalniacz ruchu, ul. Starodworcowa, 

 Spowalniacze i przejście dla pieszych ul. Kręta /ul. Starodworcowa 

przy przystanku autobusowym, 

 Spowalniacze ul. Zwynisławy.  

Obszar: REKREACJA 

 Plac zabaw ul. Starodworcowa 

 Boisko na Fikakowie ul. Gryfa Pomorskiego 

 Stojaki na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
 

 Parking przy ul. Starodoworcowej- wyłożenie płytami, 

 Oświetlenie ul. Nowodworcowej, 

 Dokończenie chodnika od ul. Wesołej do ul. Wielkopolskiej, 

 Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ul. Myśliwska i ul. 

Lipowa. 

Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Ławki przy Szkole Podstawowej nr 20, 

 Ławki i śmietniki wzdłuż ul. Starodworcowej, 

 Ławki i śmietniki od nasypów do ul. Wielkopolskiej.  
 

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

 Brak oświetlenia na ul. Starodworcowej przy szkole 

 Potrzeba autobusu z Fikakowa do Gdyni 

 Poprawić jakość terenów zielonych okolice ul. Starodworcowej – 
bliżej ul. Chwaszczyńskiej (teren kolejowy) 

 Wydłużenie trasy autobusowej nr 153 do ul. Górniczej 

 Wykonanie  ul. Górniczej pomiędzy kościołem a ul. Lipową.  



 

 

Uwagi dotyczące budżetu 
obywatelskiego  

 Wyrażono opinię o tym że powinien być dłuższy etap składania 
wniosków, 

 Zwrócono uwagę na to że strona internetowa www.bo.gdynia.pl nie 
jest w pełni skończona, 

 Pytano o stan realizacji projektu z zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego o nazwie : „Utwardzenie nawierzchni ciągu 
pieszego w ul. Żródło Marii i ul. Ks. Siega z ul. Waleriana  Szefki”.  
 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 11 osób (w tym 6 Radnych Dzielnicy Wielki Kack, 1 Radna Miasta) 

Szacowany wiek 2 osoby. pow. 60 r.ż.; 6 os. w wieku 35-60 lat, 3 os. 20 -35 lat 

płeć  8 mężczyzn, 3 kobiety 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w dyskusji 

większość 

 

http://www.bo.gdynia.pl/

