
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 16.05.2015 r. 

GODZINY 10.00-13.00 

MIEJSCE I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 

Dzielnica Witomino - Radiostacja 

prowadzący Beata Prusak, Paweł Wyszomirski 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Dużym problemem na dzielnicy Witomino Radiostacja, który uniemożliwia 
wiele działań to, że w dużej większości obszar dzielnicy to teren spółdzielni 
mieszkaniowej Bałtyk. Ciągi główne to teren gminy. 
 
Obszar: REKREACJA 
- brak placów zabaw dla dzieci na ul. Widnej.  
 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
- skrzyżowanie z ul. Widnej do ul. Kieleckiej: brak ścieżki rowerowej, 
następnie od ul. Rolniczej ulicą Kielecką w stronę Gdyni: brak ścieżki 
rowerowej. 
 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
- ul. Nauczycielska: poszerzenie, położenie płyt YOMB, 
- ul. Pogodna: naprawa nawierzchni,  
- ul. PCK: naprawa nawierzchni (trelinka), 
- ul. Narcyzowa: ciągi pieszych ok. 100 chodnika,  
- ul. Widna 4: brak oświetlenia. 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 
- ul. Widna i ul. Nauczycielska brak koszy na śmieci, 
- ul. Widna: ogrodzić tereny zielone, zagospodarowanie terenów zielonych. 
 

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

  
Dostrzegalne problemy dzielnicy: 
- bardzo duża ilość psów, po których zostają na chodnikach, terenach 
zielonych odchody (właściciele zwierząt nie dbają o porządek, mało 
punktów z torebkami na psie odchody, a jak są to często w pojemnikach nie 
ma torebek), 
- brak miejsc parkingowych (obecnie często jedna rodzina ma dwa-trzy 
samochody), 
- osoby zamieszkujące budynki wspólnoty mieszkaniowej z udziałem gminy 
narzekają na brak wsparcia i partycypacji miasta na rzecz terenu 
przynależącego do posesji, 
- ogólna dyskusja o zaniedbaniu przez gminę ulic Widnej i Nauczycielskiej. 
 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

 
Informacje od uczestników spotkania dotyczące BO: 
- propozycja mieszkańców co do zmiany regulaminu głosowania: osoby 
składające zeznanie podatkowe w Gdyni, powinny mieć możliwość wzięcia 
udziału w głosowaniu.  



 

 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 20 osób (przewodniczący i radni dzielnicy oraz radny miasta – Paweł 
Brutel)  

Szacowany wiek seniorzy, 40-50 latkowie, młodzi rodzice 

płeć 50/50 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

Udział w dyskusji wzięli raczej wszyscy, dwie osoby przyszły posłuchać (nie 
zabierały głosu), jedna osoba zapoznała się z materiałami po czym opuściła 
spotkanie.   

 
W spotkaniu udział wziął  Paweł Brutel – radny miasta, który opowiedział o planowanych przez 
miasto inwestycjach. Przedstawicielka rady dzielnicy przekazała informacje, jakimi środkami 
dysponuje rada oraz co planuje zrealizować.  
 


