Warsztaty dopracowywania projektów miejskich w Bud?ecie Obywatelskim 2022 ju? si?
zako?czy?y. Za nami sze?? spotka?, podczas których swoje pomys?y na zmiany w mie?cie
mo?na by?o skonsultowa? z urz?dnikami, którzy b?d? je weryfikowa? przed g?osowaniem.
Autorzy i autorki mog? teraz wprowadza? zmiany, aby przedstawi? projekty w ostatecznych
formach.
Projekty miejskie w gdy?skim Bud?ecie Obywatelskim to kategoria, w której mieszka?cy i
mieszkanki zg?aszaj? pomys?y wykraczaj?ce zasi?giem poza jedn? dzielnic? i wa?ne z
perspektywy ca?ego miasta b?d? znacznej jego cz??ci. W tegorocznej edycji BO ich zakresem
tematycznym jest ochrona klimatu i ?rodowiska co znaczy, ?e celem mo?e by? zwi?kszenie ilo?ci
zieleni w mie?cie, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz dzia?ania edukacyjne,
kulturalne i informacyjne w tych obszarach.
Projekty miejskie – tak samo jak projekty dzielnicowe – musz? by? ogólnodost?pne (ka?dy
mieszkaniec powinien móc skorzysta? z ich oferty), uwzgl?dnia? zasady projektowania
uniwersalnego (w przypadku inwestycji), by? zgodne z zasadami wspó??ycia spo?ecznego, a
tak?e by? kompletne. Ten ostatni punkt oznacza, ?e pomys?y zawarte we wnioskach musz?
stanowi? kompletn? inwestycj? lub dzia?anie, tzn. gwarantowa?, ?e mieszka?cy b?d? mogli w
pe?ni korzysta? z efektów realizacji projektu zg?oszonego w ramach BO. Ponadto sk?adane
pomys?y powinny by? zgodne z miejskimi strategiami, a szacowany bud?et powinien
odzwierciedla? realne koszty realizacji.
Pula na realizacj? projektów ogólnomiejskich wynosi 2 094 548 z?, co znaczy, ?e w tym roku
g?osami mieszka?ców, do realizacji zostan? wskazane dwa projekty.
– Staramy si?, by procedury zwi?zane z opracowywaniem projektów by?y
maksymalnie proste. Jednak zakres pomys?ów ogólnomiejskich oraz zwi?zane z tym
formalno?ci jak m.in. wybór lokalizacji, zakres czy opracowanie szczegó?owego
kosztorysu mo?e stawia? pytania. Dlatego w ramach etapu weryfikacji wniosków
zapraszamy autorki i autorów na warsztaty dopracowywania wniosków. Dzi?ki temu
pomys?y zmieniaj? si? w projekty, które Urz?d Miasta i jego jednostki mog?
zrealizowa?. Widzimy, ?e takie konsultacje bardzo pomagaj? na tym etapie – mówi
Micha? Gu?, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Pierwsze warsztaty z tegorocznego cyklu odby?y si? w czwartek, 14 kwietnia. W drugich autorzy i
autorki projektu wzi?li udzia? tydzie? pó?niej. Tego dnia omawiane by?y dwa projekty: likwidacja
betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej – Cisowa, D?browa,
Grabówek, Ob?u?e, Or?owo, Red?owo oraz rabaty retencyjne na wybranych p?tlach
autobusowych w Gdyni. Udzia? wzi?li autorzy i autorki projektów oraz urz?dnicy z Zarz?du Dróg i
Zieleni, Wydzia?u Ogrodnika Miasta.
– To by?o bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Urz?dnicy przedstawili nam opinie
dotycz?ce lokalizacji projektów, omawiali?my szczegó?owo ka?dy punkt. Na pewno
czujemy si? doinformowani i przygotowani do wprowadzenia zmian w projekcie –
mówi? Adam Labuhn, jeden ze wspó?autorów projektu likwidacji betonowych placów o
nasadzenia w tych miejscach zieleni miejskiej.
Konsultacja pomys?u na projekt rabat retencyjnych na wybranych p?tlach autobusowych w Gdyni
skupi?a si? na wyborze lokalizacji. Z ró?nych wzgl?dów (np. kolizja z planami miasta) realizacja

tego projektu, w kilku miejscach nie jest bowiem mo?liwa.

Trzeci, ostatni warsztat, odby? si? w 22 kwietnia. Konsultacjom poddano wnioski: osiedla i ??ki
kwietne dla po?ytecznych owadów oraz rekreacyjny teren zielony z rozwi?zaniami ma?ej retencji
powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Red?owskiej. Tego dnia udzia?
w konsultacjach wzi?li wspó?autorzy projektów, a tak?e urz?dnicy z Wydzia?u ?rodowiska,
Wydzia?u Ogrodnika Miasta. W warsztacie dotycz?cym terenu zielonego w miejscu ruin po
dawnych basenach przy Polance Red?owskiej udzia? wzi?li tak?e dyrektorzy Laboratorium
Innowacji Spo?ecznych oraz Zarz?du Dróg i Zieleni.
Podczas konsultacji dotycz?cych projektu ??k kwietnych i osiedli dla po?ytecznych owadów
dyskutowano przede wszystkim o lokalizacjach wskazanych w projekcie. Urz?dnicy podkre?lali, ?e
miejsca wybrane pod domki dla zapylaczy mog? nie przyci?gn?? potencjalnych lokatorów – ze
wzgl?du np. na planowane umiejscowienie mi?dzy pasami jezdni. Wskazano tak?e, ?e do
doszacowania jest tak?e m.in. planowana liczba i rodzaj nasadze?, bo ta zawarta we wniosku nie
wystarczy do obsadzenia ??k. Przedstawicielowi autorów projektu, który by? obecny na spotkaniu,
zaproponowano nowe lokalizacje dla dzia?a? wskazanych we wniosku.
Drugi warsztat rozpocz?? si? przedstawieniem stanowiska w?adz miasta w sprawie planowanych
konsultacji spo?ecznych dotycz?cych terenu Polanki Red?owskiej.
– Projekt na dzia?ania na terenie Polanki Red?owskiej w BO2022 mo?e zosta? poddany pod
g?osowanie równolegle do przeprowadzonych konsultacji i nie ma podstaw do tego, by mia?by
zosta? z tego powodu odrzucony. Projekty wpisuj?ce si? w zakres Klimatycznego BO s? zgodne z
proekologiczn? wizj? dla tego miejsca. W trakcie ogólnomiejskich konsultacji spo?ecznych ma
zosta? ustalone m.in. to, jakie s? konkretne oczekiwania i potrzeby mieszka?ców, co b?dzie
wa?nym g?osem w dyskusji o koncepcji nad przysz?ego kszta?tu tego miejsca – mówi?a
Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Spo?ecznych.

Punktem wyj?cia do dalszych rozmów by? planowany zakres projektu. Jak wyja?nia? dyrektor
Zarz?du Dróg i Zieleni Micha? Felon, przed przyst?pieniem do urz?dzenia tego miejsca niezb?dne
jest przeprowadzenie m.in. bada? geologicznych oraz rekultywacja gruntu. Wskazywa?, ?e
wykonanie nowych nasadze? na zanieczyszczonym terenie ruin mo?e nie przynie??
zamierzonych efektów.
Autorki wniosku oraz obecny na warsztatach mieszkaniec mieli w?tpliwo?ci, czy koszt
przeprowadzenia bada? i analiz nie zajmie zdecydowanej cz??ci kosztów projektu. Sugerowali, by
dzia?ania te zosta?y zrealizowane z innych ?rodków bud?etu miasta. Urz?dnicy odpowiedzieli, ?e
– nawet gdyby taka decyzja by?a ju? podj?ta – to formalno?ci zwi?zane z zamówieniami
publicznymi mog?yby zako?czy? si? pó?niej ni? etap weryfikacji wniosków w BO.
Urz?dnicy Biura Ogrodnika Miasta i Wydzia?u ?rodowiska zaznaczali tak?e, ?e z powodu braku
analiz gruntu wykonanie bioniecki retencyjnej mo?e nie by? mo?liwe. Zasugerowano wi?c, by
wykorzysta? w projekcie istniej?ce ju? w tym miejscu bajoro, dzi?ki czemu nie by?oby konieczne
zabezpieczenie samych ruin, co mog?oby tak?e znacz?co podwy?szy? koszty projektu.
Autorki zapowiedzia?y, ?e b?d? dopracowywa? swój projekt uwzgl?dniaj?c opinie urz?dników.
Etap weryfikacji projektów, miejskich i dzielnicowych, zako?czy si? 24 czerwca. Ostateczn? list?
wniosków, które trafi? pod g?osowanie poznamy na pocz?tku lipca.

