84 projekty dzielnicowe i dwa projekty Klimatycznego Bud?etu Obywatelskiego – tyle trafi do
realizacji w ramach BO2022! W g?osowaniu wzi??o udzia? 20 331 osób, czyli 9,15 procent
mieszkanek i mieszka?ców Gdyni. Tegoroczna edycja gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego by?a
ju? dziewi?t? z kolei.
G?osowanie w gdy?skim Bud?ecie Obywatelskim trwa?o od 5 do 19 wrze?nia. Udzia? mog?y
wzi?? wszystkie osoby mieszkaj?ce w Gdyni, bez wzgl?du na wiek. G?osowanie prowadzone
by?o elektronicznie, za po?rednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.
– Dzi?kujemy wszystkim osobom zaanga?owanym w gdy?ski Bud?et Obywatelski, mieszka?com
i urz?dnikom. To Pa?stwo s? si?? nap?dow? tego procesu. Dzi?ki Pa?stwu zostanie
zrealizowanych 86 projektów, które wnios? na pewno wiele dobrego do przestrzeni naszych
dzielnic i ca?ego miasta– mówi Micha? Gu?, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
– Tradycyjnie najwi?cej osób wzi??o udzia? w g?osowaniu ostatniego dnia, g?osy oddawano
praktycznie jeszcze do 23.59 – mówi Magdalena Warmowska z dzia?u Diagnoz i Partycypacji
Laboratorium Innowacji Spo?ecznych, jednostki koordynuj?cej gdy?ski Bud?et Obywatelski.
Wyniki gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego 2022 og?oszone zosta?y w ?rod?, 21 wrze?nia,
podczas spotkania w UrbanLab Gdynia (al. Zwyci?stwa 96/98).
W gdy?skim Bud?ecie Obywatelskim 2022 do podzia?u by?o 11 054 272 z? plus premia w
ramach „Projektu +1”. To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze ?rodków
miasta): du?ego dla dzielnicy z najwy?sz? frekwencj? w g?osowaniu oraz ma?ych – po jednym w
dzielnicach, które w rankingu frekwencji zaj??y drugie i trzecie miejsca.
W tym roku wybierali?my spo?ród 241 projektów dzielnicowych. Najwi?cej by?o ich na Chyloni –
27, najmniej na Kamiennej Górze – trzy. Ostatecznie do realizacji mieszka?cy i mieszkanki Gdyni
wskazali 61 projektów dzielnicowych ma?ych oraz 23 projekty dzielnicowe du?e. Spo?ród
czterech poddanych pod g?osowanie projektów miejskich w Klimatycznym Bud?ecie
Obywatelskim wybrano dwa.
PE?NA LISTA ZWYCI?SKICH PROJEKTÓW W BO2022 [DO POBRANIA]
INFORMACJE O FREKWENCJI G?OSOWANIA W BO2022 [DO POBRANIA]
Najwy?sz? frekwencj? – 20,04 procent g?osuj?cych – osi?gni?to na Chwarznie-Wiczlinie i to
w?a?nie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy du?y „Projekt +1”: „Modernizacja drogi
rowerowej wzd?u? ulicy Chwarznie?skiej na odcinku od Amona do SP48” o warto?ci 585 000 z?.
Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowa?y si?, odpowiednio: Wielki
Kack (16,34 proc.) oraz Dzia?ki Le?ne (15,63 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostan?
dodatkowe projekty ma?e: „Rabata kwietna o powierzchni do 25 m2 na zakr?cie ulicy Radosnej” w
Wielkim Kacku oraz „ Integracja na parkurze strzeleckim – cykliczne treningi strzeleckie oraz
?ucznicze dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych wraz z turniejami” na Dzia?kach Le?nych o warto?ci
– odpowiednio – 15 000 z? i 14 890 z?.
Najrzadziej g?osowano na projekty z?o?one na Kamiennej Górze (2,12 proc.).
Projekt, który otrzyma? najwi?cej punktów w tegorocznym g?osowaniu – 9640 – to „
Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6
dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Ob?u?e, D?browa, W. Kack, Dz. Le?ne i Leszczynki

”, czyli ogólnomiejska inicjatywa Klimatycznego Bud?etu Obywatelskiego.
Z kolei w?ród projektów dzielnicowych w ca?ym mie?cie najwi?cej punktów otrzyma?y „
Zainstalowanie lamp przy ci?gu pieszym na d?ugo?ci Potoku Wiczli?skiego od zej?cia przy
Przedszkolu nr 59 do ul. Krauzego” w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz „Park kieszonkowy przy
ul. Lipowej” w Wielkim Kacku. Oba te projekty uzyska?y 1389 punktów.
Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o najwi?kszej warto?ci to „Boisko do pi?ki no?nej ze
sztuczn? nawierzchni? przy ul. B??kitnej” (Oksywie – 538 241 z?).
Najta?szy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Cykliczne zaj?cia ruchowe – joga i fitness
w Red?owie” (Red?owo – 5300 z?).
Realizacja zwyci?skich projektów b?dzie mog?a rozpocz?? si? od stycznia 2023 roku, czyli w
kolejnym roku bud?etowym.
KOLEJNE PROJEKTY DO REALIZACJI
Warto pami?ta?, ?e projekty, dla których w wyniku g?osowania zabrak?o pieni?dzy, wci?? maj?
szans? na realizacj?. W ci?gu trzech miesi?cy od zako?czenia g?osowania Rady dzielnic mog?
„do?o?y?” ze swoich ?rodków brakuj?c? kwot? na realizacj? projektu dzielnicowego: ma?ego lub
du?ego „spod kreski” -, a Radni Miasta mog? zdecydowa? o dofinansowaniu z bud?etu kolejnego
projektu miejskiego. Podobne deklaracje, z w?asnych ?rodków, mog? sk?ada? prywatni
darczy?cy.
Informacje o ewentualnej realizacji dodatkowych projektów b?d? mog?y zosta? opublikowane w
grudniu.
WYPE?NIJ ANKIET?, POMÓ? ROZWIJA? BUD?ET OBYWATELSKI
Ka?da edycja Bud?etu Obywatelskiego ró?ni si? od poprzednich. Wprowadzane zmiany s? w
du?ej mierze wynikiem prowadzonej ewaluacji, której wa?nym elementem jest ankieta wype?niana
przez mieszka?ców pod koniec ka?dego procesu. Równie? w tym roku gdynianie i gdynianki maj?
tak? mo?liwo??. Formularz ewaluacyjny dost?pny jest tu do 25 wrze?nia.

