Wojciech Fułek
1. Prawo mieszkańców
Sopotu do ogłaszania
konsultacji społecznych

Jacek Karnowski

Tak, na podobnych zasadach jak
obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Tak, a opinie mieszkańców wyrażone w
trakcie konsultacji powinny być wiążące

2. Opiniowanie przez
mieszkańców projektów
architektonicznych
finansowanych z budżetu
miasta

Tak, ale pod warunkiem, że nie kłóci się to
z innymi obowiązującymi przepisami (np.
z ustawą o zamówieniach publicznych i
przetargach) ; prostsze byłoby opiniowanie koncepcji architektonicznych, a nie
go-towych projektów

Tak

3. Budżet obywatelski

Tak, w tych elementach, które mogłyby
wspomagać równomierny rozwój wszystkich dzielnic w Sopocie

Nie

4. Oś administracji i
biznesu

Tak, ale fragmentaryczna i z zabudową
niż-szą niż zezwalają na to zapisy w
nowym studium

Tak, ale w mniejszej skali niż aktualnie w
studium, tylko w części na południe od ul.
Boh. Monte Cassino

5. Nowy dworzec

Ostateczny kształt będzie zależał od inwestora (Partnerstwo Publiczno-Prywatne),
choć miasto powinno zachować wpływ na
jego kształt architektoniczny

Inwestycja ma obejmować nowy układ
drogowy, budowę sklepów sieciowych,
biur i parkingów (324 miejsca) oraz
taniego hotelu

Sprawa o wymiarze metropolitalnym,
więc potrzebna jest współpraca z Gdynią i
Gdańskiem oraz władzami województwa;
niezbędne jest nowe, szybsze połączenie
Sopotu z obwodnicą; w dalszym okresie:
tunel pod al. Niepodległości lub
alternatywne rozwiązanie

Budowa Drogi Zielonej pomiędzy ul. Gospody a Al. Niepodległości i ul. Grunwaldzką (we współpracy z Gdańskiem), usprawnienie linii trolejbusowej (we współpracy
z Gdynią), dofinansowanie SKM,
rozbudowa ścieżek rowerowych, system
zarządzania ruchem TRISTAR, w dalszej
perspektywie budowa tunelu pod Al.
Niepodległości

7. Przyszłość Parku
Grodowego

Nowa zabudowa nie, ale przydałby się
„gospodarz” dla tego terenu

Zgoda, by decyzja w sprawie parku
została podjęta na otwartym spotkaniu

8. Zmiany klimatu propozycje rozwiązań

Tak, człowiek ma wpływ na zmiany
klimatu; działania powinny być podjęte w
wymiarze ponadlokalnym

Zgoda na propozycję ze strony SIR, by
wprowadzić dotacje miejskie do instalacji
kolektorów słonecznych

9. Sposoby na
„zatrzymanie” młodych
mieszkańców w Sopocie

Budownictwo komunalne oraz system
staży w sopockich firmach dla sopockich
absolwentów i pomoc w rozpoczęciu
własnej działalności gospodarczej (np.
konkurs na najlepszy biznesplan)

Budowa 240 nowych mieszkań komunalnych

10. Na czym ma polegać
rozwój Sopotu? / Wizja
Sopotu za 10-20 lat

Równomierny rozwój Sopotu, rozumiany
jako poprawa jakości życia w całym
mieście

Sopot powinien być jak francuskie miasto
Saint-Tropez

6. Propozycje na
rozładowanie korków w
mieście

