Przez dwa tygodnie, od poniedzia?ku, 12 wrze?nia, do niedzieli 25 wrze?nia, g?osowa? b?dziemy na gdy?ski
Bud?et Obywatelski 2016. Tegoroczna edycja to 141 projektów do wyboru i ponad 5 mln z? przeznaczonych
na realizacj? inwestycji. Zanim jednak przyst?pimy do wybierania pomys?ów dla danej dzielnicy warto
zapozna? si? z zasadami, na jakich b?dziemy to robi?. Jest bowiem kilka nowo?ci. W?ród nich – znacz?cy
bonus dla dzielnicy, której mieszka?cy b?d? najbardziej aktywni.
Tak jak w roku 2015 g?osowanie w gdy?skim Bud?ecie Obywatelskim odbywa si? za po?rednictwem strony
bo.gdynia.pl. Osoby nie maj?ce dost?pu do internetu mog? zag?osowa? w m.in. w Urz?dzie Miasta Gdyni,
Laboratorium Innowacji Spo?ecznych, siedzibach rad dzielnic, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dy?uruj?cy
tam wolontariusze udziela? b?d? informacji na temat BO, wyja?ni? na czym polega g?osowanie a tak?e
udost?pni? sprz?t, za po?rednictwem którego b?dzie mo?na wzi?? udzia? w bud?ecie.
Lista tych miejsc – w tek?cie ni?ej.

Jak to si? robi
Na stronie bo.gdnia.pl, po klikni?ciu w zak?adk? „G?osuj” przeniesieni zostaniemy na podstron?,
na której wpiszemy swój numer PESEL oraz imi? ojca. To dane niezb?dne do zweryfikowania, czy
znajdujemy si? na li?cie osób uprawnionych do g?osowania.
Wszystko si? zgadza? Zaczynamy! Wybieramy dzielnic?, w której b?dziemy g?osowa? (mo?e by?
tylko jedna) i zaznaczamy przedsi?wzi?cia, które naszym zdaniem powinny zosta? zrealizowane.
Uwaga, jest nowo??: wskazujemy do pi?ciu projektów, niezale?nie od ich warto?ci. Gdy ju?
dokonamy wyboru, system przeniesie nas na kolejn? stron?, na której uszeregujemy wskazane
wcze?niej pomys?y od najwa?niejszego dla nas (przyznaj?c mu warto?? „1”) do tych, których
realizacji chcieliby?my w dalszej kolejno?ci (wpisuj?c odpowiednio: 2, 3, 4, 5 – w zale?no?ci od
tego, ile wybrali?my projektów w pierwszym kroku).
Po zako?czeniu g?osowania w Bud?ecie Obywatelskim zaczynamy kolejne. To nowo??
polegaj?ca na mo?liwo?ci poparcia projektów przygotowanych przez rady dzielnic w ramach
„Przyjaznej Dzielnicy”. W tym przypadku równie? najpierw wybieramy interesuj?c? nas dzielnic?, a
nast?pnie pomys?y do wcielenia w ?ycie.
Warto?? tegorocznego gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego to dok?adnie 5 203 543,65 z?, pula
„Przyjaznej dzielnicy”: 550 000 z?.
W obu przypadkach zrealizowane zostan? przedsi?wzi?cia, które dostan? najwi?cej punktów – do
limitu ?rodków dla danej dzielnicy. Ale na tym nie koniec! Dzielnica, w której w Bud?ecie
Obywatelskim zag?osuje najwi?ksza liczba mieszka?ców, decyzj? prezydenta Gdyni nagrodzona
zostanie bonusem w postaci realizacji jeszcze jednego wniosku. Zwyci?ska dzielnica otrzyma
dodatkowe ?rodki, pozwalaj?ce zrealizowa? dodatkowo pierwszy projekt, który znalaz? si? „pod
kresk?”, który normalnie nie zmie?ci?by si? w przyznanym limicie.
W g?osowaniu i na Bud?et Obywatelski, i do przyjaznej dzielnicy b?d? mog?y wzi?? udzia?
wszystkie osoby mieszkaj?ce w Gdyni – ka?dy, kto jest zameldowany w naszym mie?cie albo
uj?ty w rejestrze wyborców. Od tego roku osoby, które nie spe?niaj? tych wymogów, a mieszkaj?
w Gdyni, mog? z?o?y? w Laboratorium Innowacji Spo?ecznych o?wiadczenie, które pozwoli im
równie? g?osowa? (al. Zwyci?stwa 96/98, budynek IVA Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego Gdynia).

