Uchwała Nr 39/XII/2020
Rady Dzielnicy Aniołki
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021
Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 15)

Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2005
z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.).

Uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się następującą opinię na temat projektów dzielnicowych do Budżetu Obywatelskiego
2021:
a) Kotomania - opinia negatywna,
b) Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla
wszystkich dzieci - opinia pozytywny,
c) PIĘKNY I POŻYTECZNY ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia (I) - opinia pozytywna,
d) Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą - opinia negatywna,
e) Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku
Kultury i Wypoczynku Grodzisko - opinia pozytywna.
§2
Wyraża się pozytywną opinię na temat projektów ogólnomiejskich do Budżetu Obywatelskiego
2021:
a) Szybciej do celu
b) W zdrowym ciele zdrowy duch!
c) Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja.
d) Budowa szatni z sanitariatami przy boisku na Smoleńskiej
e) Dodatkowe połączenie południowych dzielnic Gdańska z Trasą W-Z odciążający Aleję
Havla, ul. Wilanowską oraz ul. Witosa w porannym szczycie komunikacyjnym
f) Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana
g) Dwu-funkcyjne obiekty rekreacyjne na gdańskich plażach! Zimą sauna umilająca
morsowanie w mroźnym Bałtyku, latem przewijalnia z pokojem dla niemowląt."

h) Stworzenie ogrodu z fontanną sensoryczną na trasie do Zbiornika Stara Orunia w
sąsiedztwie Parku Oruńskiego
i) Foodsharing Jadłodzielnia – pomóż, nie wyrzucaj.
j) Plac zabaw dla dzieci - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami )przy ul Wygon
k) Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy )
l) Korpostrada rowerowa w Oliwie
m) Ratowanie Rozjeżdżonej Zieleni - Zielony Gdańsk
n) Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana. Dokończenie
projektu etap 2.
o) Park piknikowo - sportowy dla mieszkańców Gdańska
p) Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na
ekologiczne.
q) Sprawdzamy radnych jak głosują - wygodna strona internetowa
r) ZIELONA WIZYTÓWKA GDAŃSKA - Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi
Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy,
realizację muralu i nasadzenia zieleni
s) Chodniki naszych Dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Młyniska, Olszynka,
Ujeścisko, Piecko-Migowo, Wrzeszcz Dolny.
t) Uroczo i bezpiecznie na Szańcu Zachodnim
u) Boisko do gry w hokeja na rolkach / rolkowisko
v) Profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, dostępna dla
mieszkańców, w parku Jar Wilanowski.
w) MIEJSKA PLAŻA NAD RZEKĄ MOTŁAWĄ
x) Podjazd dla wózków i rowerów oraz poszerzenie schodów przy ul. Hausbrandta.
y) Polana piknikowo-grillowa w Parku Reagana
z) Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci
aa) PROJEKT „SZYMPANS”, czyli powiększamy wybieg naszym kuzynom z gdańskiego
zoo!
bb) Wielka Aleja Lipowa - dosadzenie nowych drzew oraz pielęgnacja już rosnących
cc) Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i
rowerzystów - Velodrom. Etap I.
dd) Rowerem i piechotą na Górki Zachodnie - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.
Kępnej
ee) Remont Lęborskiej i Krynickiej wraz z chodnikami

ff) Zielona a. Havla - etap I
gg) Sportowe bulwary nad Opływem Motławy - Etap I.
hh) Pomorska na miarę XXI w.- etap I
ii) Bezpieczne przejścia dla pieszych: Buczka, Elbląska, Jabłoniowa, Krzemowa, Platynowa,
Porębskiego, Reformacka, Wielkopolska.
jj) ALEJA Grunwaldzka przez wielkie A
kk) Sport bez barier! Integracyjny plac sportowy dla osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi.
ll) BUDOWA CHODNIKA NA UL. TELEWIZYJNEJ I RADIOWEJ
mm)

ZIELONE TOROWISKO na ul. Mickiewicza

nn) ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6
zieleńców w 4 dzielnicach
oo) Zagospodarowanie terenu ul. Liszta jako przestrzeń rekreacyjna wraz z miejscem
grillowym i Linarium dla dzieci.
pp) Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al.
Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej
qq) PARK OGRODÓW DESZCZOWYCH Z PSIM PARKIEM NA ZBOCZU RUR
GÓRNEGO TARASU - GRANITOWA KADMOWA KRZEMOWA
rr) Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1
ss) Park kieszonkowy Przymorze Wielkie. Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii .Skwer
wypoczynkowy za przychodnią.
tt) Modułowe śmietniki edukacyjne
uu) "ZIELONA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA ŁĄCZĄCA ORUNIĘ Z ORUNIĄ
GÓRNĄ WZDŁUŻ RUR
vv) NA WYSOKOŚCI OD GRANITOWEJ, MAŁOMIEJSKIEJ,KADMOWEJ DO
KRZEMOWEJ"
ww)

PARK ORUŃSKI - MIEJSCA POSTOJOWE

xx) GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA
yy) BUDOWA NOWEJ FONTANNY POSADZKOWEJ TYPU DRY PLAZA-30
DYSZOWEJ, PODŚWIETLANEJ O WYMIARACH 20 m ² na 20 m ²- ROZEBRANIE
STAREJ NIEDZIAŁAJĄCEJ FONTANNY I W JEJ MIEJSCE WYBUDOWANIE
NOWEJ FONTANNY
zz) Drzewa dla walki ze smogiem
aaa)

Zabytkowy tramwaj wraca na tory! - etap I

bbb)

GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) -

przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej.
ccc)

OGRODY DESZCZOWE GDAŃSKA - PIĘKNE I POŻYTECZNE.

§3
Wyraża się negatywną opinię na temat projektów ogólnomiejskich do Budżetu Obywatelskiego
2021:
a) Na czas. Na miejsce. Na RATUNEK! Dla KOTÓW!!
b) Likwidujemy Bezdomność Zwierząt - Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów
c) Strefa rekreacji na Placu Zebrań Ludowych
d) Rozświetlmy trybuny Stadionu Energa Gdańsk!
e) Lewoskręt z ulicy Armii Krajowej w Vaclava Havla
f) Tablice informacyjno-ogłoszeniowe dla rowerzystów
g) GDAŃSK - POŁUDNIE: Havla – wydłużamy wygrany i planowany lewoskręt w kierunku
obwodnicy/Auchan/Żukowa cz. III
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 39/XII/2020 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 22 września 2020 r. w
sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021.
Negatywna opinia na temat projektów ogólnomiejskich do Budżetu Obywatelskiego 2021
wynikają z opinii Rady, iż;
–

wszystkie projekty dotyczące zwierząt w mieście, w tym kotów, powinny być realizowane
systemowo przez jednostki miejskie,

–

projekty wysokobudżetowe służące zorganizowanej rozrywce nie powinny być
realizowane w czasie ochrony obywateli przed działaniem i skutkami COVID-19. Projekty
te są zbyt drogie i sprzyjają gromadzeniu się mieszkańców w jednym miejscu,

–

projekty prawo skręty i lewoskręty w opinii Rady się powtarzają,

–

oświetlenie stadionu nie powinno być realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.

