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UCHWAŁA NR XXV/849/20
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. j.t. z 2020. poz. 713 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Prezydent corocznie podaje kwotę przeznaczoną na
Budżet Obywatelski na dany rok oraz jej podział na poszczególne dzielnice i projekty miejskie, wraz
z wyodrębnieniem kwot na zakresy tematyczne, jeśli zostały przewidziane.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Zgłoszone projekty powinny uwzględniać – o ile to możliwe – uniwersalne projektowanie,
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473).
2. W celu spełnienia zasady dotyczącej uniwersalnego projektowania:
1) projekty zakładające budowę nowych obiektów rekreacji i sportów (w tym placów zabaw, siłowni,
obiektów sportowych) powinny zawierać urządzenia dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową, a także sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową) oraz
uwzględniać potrzeby opiekunów z niepełnosprawnością ruchową;
2) dopuszcza się modernizację istniejących obiektów rekreacji i sportów, uwzględniając poprawę
dostępności oraz uzupełnienie ich o urządzenia ogólnodostępne;
3) planowane inwestycje powinny uwzględniać możliwości dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi
potrzebami oraz zapewnić swobodne dojście trasą wolną od barier;
4) projekty miękkie dotyczące organizacji zajęć, wydarzeń itp. powinny być planowane w miejscach
spełniających zasady dostępności lub zapewniać alternatywny dostęp (np. założyć koszty
wynajmu/zakupu urządzeń, które tę dostępność zapewnią);
5) w projektach miękkich powinny zostać określone działania w zakresie dostosowania wydarzeń dla
osób ze szczególnymi potrzebami, a w razie potrzeby – racjonalnych usprawnień. Wydarzenie
powinno być organizowane na zasadzie równości, uwzględniającej indywidualne potrzeby
potencjalnych uczestników.”;
1) (Dz.U.

z 2020r. poz. 1378)
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3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Projekty składane do Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter dzielnicowy (małe i duże)
lub miejski.
2. Każdy z rodzajów projektów może mieć określone zakresy tematyczne i obejmować całość lub
część kwoty Budżetu Obywatelskiego na nie przeznaczonego. Zakresy tematyczne obowiązujące w danej
edycji Budżetu Obywatelskiego wskazuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu
Obywatelskiego.”;
4) w § 15 ust. 1 po lit. h dodaje się lit. i, która otrzymuje brzmienie:
„i) zakres tematyczny, w którym składany jest projekt (jeśli dotyczy).”;
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Każdy projekt musi uzyskać poparcie mieszkańców, w liczbie odpowiadającej 0,1% liczby
mieszkańców dzielnicy. Wymaganą liczbę podpisów dla każdej dzielnicy oraz formę ich zbierania określa
Prezydent.”;
6) Skreśla się treść § 20
7) §23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Każdy projekt miejski musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców. Formę zbierania
podpisów poparcia określa Prezydent.”;
8) §28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Każdy mieszkaniec może poprzeć w głosowaniu:
1) maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe z listy projektów małych w jednej wybranej przez siebie
dzielnicy,
2) maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże z listy projektów dużych w jednej wybranej przez siebie
dzielnicy,
3) maksymalnie trzy projekty miejskie, oraz, jeśli zostały ustanowione:
4) maksymalnie trzy projekty tematyczne dzielnicowe małe z listy projektów tematycznych małych
w jednej wybranej przez siebie dzielnicy,
5) maksymalnie trzy projekty tematyczne dzielnicowe duże z listy projektów tematycznych dużych
w jednej wybranej przez siebie dzielnicy,
6) maksymalnie trzy projekty tematyczne miejskie.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz, jeśli dotyczy - 4, 5 muszą dotyczyć tej samej
dzielnicy.”;
9) §29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Środki przypadające na pulę miejską mogą być przeznaczone na realizację jednego lub kilku
projektów, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu, zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 2-5. W przypadku wyznaczenia zakresów tematycznych, głosowanie dla każdego z nich będzie
odbywać się odrębnie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-5.”;
10) § 30. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 30. 1. Środki przypadające na pule dzielnicowe mogą być przeznaczone na realizację jednego lub
kilku projektów małych oraz jednego lub kilku projektów dużych, które uzyskają największą liczbę
głosów w głosowaniu w danej dzielnicy, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-6. W przypadku
wyznaczenia zakresów tematycznych, głosowanie dla każdego z nich będzie odbywać się odrębnie,
zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-6.”;
11) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Z przeprowadzenia głosowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) informację o liczbie głosów zdobytych przez poszczególne projekty,
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2) listę projektów dzielnicowych i miejskich, w tym tematycznych, zakwalifikowanych do realizacji
w całości ze środków przypadających na Budżet Obywatelski, w tym wybranych do realizacji zgodnie
z § 29 ust. 4, § 30 ust. 5 pkt 2, § 31 pkt 2.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

