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I. WPROWADZENIE 
 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie ósmej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

2021 (dalej BO), podczas której mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydowali o części 

wydatków budżetu gminy na rok 2022. Tegoroczna edycja BO trwała od 25 stycznia do  

25 czerwca 2021 r. 

Budżetem Obywatelskim określa się szczególną formę konsultacji społecznych, w ramach 

których mieszkańcy Gdyni corocznie zgłaszają projekty ważne z punktu widzenia 

poszczególnych dzielnic oraz całego miasta, a następnie wybierają w głosowaniu te, które 

powinny trafić do realizacji, co skutkuje ich sfinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni. Celem 

Budżetu Obywatelskiego jest edukacja obywatelska i aktywizacja mieszkańców poprzez 

zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu i rozwoju najbliższego otoczenia. Środki 

przeznaczone w Gdyni na realizację Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości i 

komfortu życia w mieście.  

Gdyński Budżet Obywatelski 2021 przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem 

załączonym do Zarządzenia nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia  

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 miało miejsce w dniach od 25 stycznia 

do 22 lutego 2021 r. Następnie do 14 maja 2021 r. odbywała się weryfikacja i uzupełnienia  

w projektach, w wyniku których projekty mogły zostać dopuszczone do głosowania w terminie 

7 – 21 czerwca 2021 r.  

Rys. 1: Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA I WARUNKI UCZESTNICTWA W BUDŻECIE 

OBYWATELSKIM 

 

1. Podstawy prawne dla procesu konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Budżet 

Obywatelski w Gdyni został przeprowadzony w oparciu o dwie uchwały Rady Miasta oraz 

zarządzenie Prezydenta Miasta, stanowiące ich uszczegółowienie.  
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Podstawowe zasady tegorocznego BO zostały ujęte w Uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego w dn. 18 października 2020 r. (poz. 4705). Tym samym moc straciła dotychczas 

obowiązująca Uchwała nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 138,  

z późn.zm.).  

Decyzja o podjęciu nowej uchwały regulującej przeprowadzanie Budżetu Obywatelskiego  

w Gdyni podyktowana była wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców  

w trakcie ewaluacji siedmiu dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego.  Doprecyzowano 

w niej oraz uzupełniono zasady wypracowane w latach minionych w oparciu  

o zdobyte doświadczenia. Uznano, że dokument w nowej odsłonie będzie bardziej czytelny i 

przejrzysty dla mieszkańców. 

Wysokość środków przeznaczonych na projekty z BO określono z kolei w Uchwale  

nr XXIV/789/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku. 

Na podstawie ww. uchwał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisał Zarządzenie  

nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego. Załączniki do zarządzenia określały: 

• podział puli środków na BO 2021 pomiędzy dzielnice i na projekty miejskie, 

• pule środków na projekty małe oraz projekty duże w podziale na poszczególne dzielnice, 

• harmonogram przeprowadzania i wdrażania BO 2021, 

• wzór wniosku o zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdyni, 

• wzór listy poparcia projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz wymagane liczby 

podpisów poparcia dla poszczególnych dzielnic, 

• wzory oświadczeń: dot. realizacji zadania w ramach BO na terenie niestanowiącym 

własności Gminy Miasta Gdyni lub Skarbu Państwa, dot. realizacji zadań z BO na terenie 

stanowiącym własność podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa oraz dot. 

realizacji w ramach BO zadania o charakterze kulturalno-artystycznym, którego istotą 

jest realizacja koncepcji autorskiej, 

• wzór oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni na potrzeby głosowania w BO 2021, 

• wzór zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego 

przez osobę niepełnoletnią. 

23 grudnia 2021 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXV/849/20 zmieniająca uchwałę w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. Uchwała ta została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 21 stycznia 2021 r. 

(poz. 230). Zmiana uchwały podyktowana była koniecznością doprecyzowywania zapisów 

dotyczących wprowadzenia zakresu tematycznego dla projektów, którego możliwość ustalenia 

dla danej edycji wprowadziła Uchwała nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 

2020 r. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, zakres tematyczny może zostać ustanowiony dla 

https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Uchwa%C5%82a%20nr%20XXIII_749_2020_Dziennik%20Urz%C4%99dowy.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Uchwa%C5%82a%20nr%20XXIII_749_2020_Dziennik%20Urz%C4%99dowy.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/BO2021/Uchwa%C5%82a%20XXIV_789_20%20o%20wysoko%C5%9Bci%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20BO2021.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/BO2021/Uchwa%C5%82a%20XXIV_789_20%20o%20wysoko%C5%9Bci%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20BO2021.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Zarz%C4%85dzenie%20w%20spr%20BO%20w%202021.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Zarz%C4%85dzenie%20w%20spr%20BO%20w%202021.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2021-01-22%20Uchwa%C5%82a%20nr%20XXV_849_20%20Dziennik%20Urz%C4%99dowy.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2021-01-22%20Uchwa%C5%82a%20nr%20XXV_849_20%20Dziennik%20Urz%C4%99dowy.pdf
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projektów miejskich lub dzielnicowych i obejmować całą pulę lub tylko jej część. Ponadto 

uchwała doprecyzowała zagadnienie związane z uniwersalnym projektowaniem - wymogu 

formalnego wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym, który powinny spełniać projekty 

składane przez mieszkańców. 

Zmiana uchwały skutkowała podpisaniem przez Prezydenta Zarządzenia nr 3299/21/VIII/R  

z dnia 09 lutego 2021 r. zmieniającego zarządzenie z dn. 15 grudnia 2020 r. Zmiana wprowadziła 

zakres tematyczny dla projektów miejskich pod nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski” (KBO) 

i polegała na wydzieleniu osobnej puli środków w wysokości 1 000 000 zł na realizację 

projektów zgłoszonych w ramach tejże kategorii. Wydzielenie puli w projektach miejskich 

przełożyło się również na zmianę w procedurze głosowania wprowadzając możliwość 

głosowania osobno na projekty miejskie ogólne oraz na projekty miejskie w ramach KBO.  

 

2. Osoby uprawnione do udziału w procesie  

Do udziału w Budżecie Obywatelskim 2021 uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni. 

Pod pojęciem „mieszkańca Miasta Gdyni” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której 

miejscem zamieszkania jest Miasto Gdynia, przy czym system prawa nie określa żadnych ram 

czasowych uzyskania statusu mieszkańca1. Z powyższych względów w BO mogły uczestniczyć 

także osoby małoletnie (dzieci), które zamieszkiwały z rodzicami/opiekunami prawnymi  

na terenie Miasta Gdyni.  

Uprawnienie do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego ustalano 

na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Gdyni, rejestru wyborców oraz bazy osób 

posiadających Kartę Mieszkańca Gdyni (poszerzając tym samym bazę osób uprawnionych o te, 

które nie figurują w bazie meldunkowej bądź rejestrze wyborców, ale mieszkają w Gdyni i płacą 

w niej podatki). Osoby nie znajdujące się w bazie meldunków, w rejestrze wyborców, czy nie 

posiadające Karty Mieszkańca mogły zostać dopisane do listy osób uprawnionych  

do głosowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór stanowił załącznik nr 10  

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3095/20/VIII/R). Wypełnione oświadczenie można 

było złożyć w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31, w 

UrbanLabie przy al. Zwycięstwa 96/98 oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

 

3. Projekty możliwe do zgłaszania w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Katalog zadań  

Środki Budżetu Obywatelskiego 2021 mogły być przeznaczone na projekty, które wpisują się w 

katalog zadań własnych gminy i powiatu oraz są możliwe do zrealizowania w ramach środków 

przeznaczonych na BO. 

 
1 Patrz: Art. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Zarz%C4%85dzenie%20zmieniaj%C4%85ce%20nr%203299_21_VIII_R_1.pdf
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Zarz%C4%85dzenie%20zmieniaj%C4%85ce%20nr%203299_21_VIII_R_1.pdf
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Zgodnie z zapisami §7 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego, z realizacji w ramach BO 2021 wyłączone były projekty, które: 

• zawierały treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które 

mogą być odebrane jako społecznie naganne;  

• zakładały wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;  

• na etapie oceny projektów wymagały pogłębionych analiz związanych z oceną skutków 

proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;  

• były sprzeczne z działaniami finansowymi z budżetu miasta w poprzednich latach lub  

z działaniami finansowymi planowanymi, co do których podjęte zostały decyzje w formie 

uchwały Rady Miasta czy zarządzenia Prezydenta;  

• były sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami lub programami Gminy Miasta Gdyni;  

• nosiły znamiona pomocy publicznej;  

• naruszały prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie;  

• dotyczyły budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontów budynków,  

z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom  

z niepełnosprawnością;  

• których dominującą częścią była budowa, rozbudowa, przebudowa i remont miejsc 

postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób  

z niepełnosprawnością; 

• łączyły zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, 

zajęć itp., z wyjątkiem sytuacji, w których działania miękkie były ściśle powiązane z 

zaplanowaną inwestycją; 

• zakładały zadania inwestycyjne w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczyły różnych 

celów; 

• zawierały wskazanie potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru, nazw własnych lub 

znaków towarowych. 

Każde z proponowanych rozwiązań musiało spełniać warunki celowości, gospodarności i 

zgodności z zasadami współżycia społecznego, a także ogólnodostępności.  

 

Projekty dzielnicowe i miejskie 

W tym roku, podobnie jak w 2019 r. i 2020 r.,  można było zgłaszać projekty dzielnicowe oraz 

miejskie. W przypadku projektów miejskich po raz pierwszy umożliwiono mieszkańcom 

składanie ich bezpośrednio w tym samym czasie, co projekty dzielnicowe (w dwóch 

poprzednich edycjach projekty miejskie były wypracowywane podczas warsztatów z udziałem 

mieszkańców i urzędników). 

Projekty dzielnicowe dotyczą potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy oraz co do zasady zakładają 

realizację większości działań na jej terenie. Część działań opisanych w projekcie mogła jednak 

być zrealizowana na terenie sąsiedniej dzielnicy/dzielnic, pod warunkiem że chodziło o teren w 

bezpośrednim sąsiedztwie oraz że było to niezbędne dla osiągnięcia założonych celów projektu. 
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Natomiast projekty miejskie to te, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej 

dzielnicy oraz zakładają realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego 

znacznej części. W tegorocznej edycji BO w ramach projektów miejskich umożliwiono składanie 

projektów o określonym zakresie tematycznym pod nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski 

(KBO).  

Koszt pojedynczego projektu miejskiego (zarówno ogólnego, jak i w ramach KBO) nie mógł 

przekroczyć 1 miliona złotych. 

 

Podział środków finansowych w BO 

Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2021 pobiła ubiegłoroczny 

rekord, ustanawiając nowy - 11 148 564 zł. Składały się na nią: 10 000 778 zł jako kwota 

podstawowa oraz 1 024 576 zł, które nie zostały rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. W 

puli tej została ujęta również niewykorzystana kwota 123 210 zł w dzielnicy Kamienna Góra z 

uwagi na odstąpienie Miasta od dalszej realizacji jednego z projektów w dzielnicy z edycji BO 

2018.  

Dokładna wysokość puli w BO została określona przez Prezydenta Miasta Gdyni w Zarządzeniu 

nr 3095/20/VIII/R z dn. 15.12.2020 r., a podstawą do tego była Uchwała Rady Miasta  

nr XXIV/789/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet 

Obywatelski w 2021 roku, zgodnie z którą środki na Budżet Obywatelski w 2021 roku miały 

wynieść 0,5176% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

rok 20192.  

Z ww. puli 9 148 047 zł rozdysponowano pomiędzy 21 dzielnic. Na łączną kwotę środków 

przypadających na daną dzielnicę składały się stawka bazowa (po 125 000 zł dla każdej z 

dzielnic) oraz środki wynikające z podziału pozostałej części kwoty podstawowej, wyliczone 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni dzielnicy, według stanu z 31 grudnia 

2019. Ponadto pulę środków zwiększały ewentualnie środki niewykorzystane w danej dzielnicy 

z poprzednich edycji. Wyliczenia prowadzone były w oparciu o poniższy algorytm: 

[stała kwota] + [waga dla dzielnicy * pula do podziału] + [kwota niewykorzystana z poprzedniej edycji] 

Waga dla dzielnicy obliczana była w następujący sposób: 

[waga] = ([procent liczby mieszkańców] + [procent powierzchni miasta]) / 2 

Do wyliczenia kwot na dzielnice przyjmowało się ich powierzchnię bez lasów i portowych 

terenów przemysłowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne kwoty przypadające w ramach BO 2021 na każdą 

z 21 dzielnic Gdyni. 

 
2 Wartość ta jest zgodna z zapisami dotyczącymi minimalnego poziomu środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 
gminach będących miastami na prawach powiatu, zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), tj. minimum 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
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Tab. 1: Kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2021 roku z podziałem na 
poszczególne dzielnice 
 

Dzielnica Gdyni 
Kwota 

podstawowa na 
dzielnicę 

Kwota pozostała  
z poprzednich 

edycji 

Łączne kwoty na 
dzielnice w BO 

2021 

Babie Doły 242 237 zł 2 025 zł 244 262 zł 

Chwarzno – Wiczlino 780 669 zł 277 267 zł 1 057 936 zł 

Chylonia 563 414 zł 0 zł 563 414 zł 

Cisowa 496 745 zł 9 830 zł 506 575 zł 

Dąbrowa 511 231 zł 0 zł 511 231 zł 

Działki Leśne 270 832 zł 2 055 zł 272 887 zł 

Grabówek 318 906 zł 2 790 zł 321 696 zł 

Kamienna Góra 205 150 zł 210 291 zł 415 441 zł 

Karwiny 308 250 zł 2 370 zł 310 620 zł 

Leszczynki 305 851 zł 1 100 zł 306 951 zł 

Mały Kack 441 079 zł 0 zł 441 079 zł 

Obłuże 519 061 zł 2 886 zł 521 947 zł 

Oksywie 477 967 zł 3 370 zł 481 337 zł 

Orłowo 401 078 zł 8 772 zł 409 850 zł 

Pogórze 382 882 zł 0 zł 382 882 zł 

Pustki Cisowskie - Demptowo 300 954 zł 4 225 zł 305 179 zł 

Redłowo 312 855 zł 80 209 zł 393 064 zł 

Śródmieście 381 101 zł 0 zł 381 101 zł 

Wielki Kack 507 362 zł 1 705 zł 509 067 zł 

Witomino 429 091 zł 38 491 zł 467 582 zł 

Wzgórze Św. Maksymiliana 343 947 zł 0 zł 343 947 zł 

Pula dzielnicowa ogółem 8 500 661 zł 647 386 zł 9 148 047 zł 

 

Pula BO w ramach każdej dzielnicy podzielona była na środki na projekty małe (łącznie 10% puli 

dzielnicowej) i duże (łącznie 90% puli dzielnicowej). Wartość pojedynczego projektu małego nie 

mogła przekraczać 10 000 zł, a dużego – 90% wartości puli dzielnicowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono pule środków na projekty duże i małe dla każdej z 21 dzielnic. 

 
Tab. 2: Pule środków na projekty małe oraz projekty duże z podziałem na poszczególne dzielnice 
 

Dzielnica Gdyni 

Pula środków  
na projekty duże  
(90% kwoty na 

dzielnicę) 

Pula środków  
na projekty małe  
(10% kwoty na 

dzielnicę) 

Babie Doły 219 835 zł 24 426 zł 

Chwarzno – Wiczlino 952 142 zł 105 794 zł 

Chylonia 507 072 zł 56 341 zł 

Cisowa 455 918 zł 50 658 zł 
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Dąbrowa 460 108 zł 51 123 zł 

Działki Leśne 245 598 zł 27 289 zł 

Grabówek 289 526 zł 32 170 zł 

Kamienna Góra 373 897 zł 41 544 zł 

Karwiny 279 558 zł 31 062 zł 

Leszczynki 276 256 zł 30 695 zł 

Mały Kack 396 971 zł 44 108 zł 

Obłuże 469 752 zł 52 195 zł 

Oksywie 433 203 zł 48 134 zł 

Orłowo 368 865 zł 40 985 zł 

Pogórze 344 594 zł 38 288 zł 

Pustki Cisowskie - Demptowo 274 661 zł 30 518 zł 

Redłowo 353 758 zł 39 306 zł 

Śródmieście 342 991 zł 38 110 zł 

Wielki Kack 458 160 zł 50 907 zł 

Witomino 420 824 zł 46 758 zł 

Wzgórze Św. Maksymiliana 309 553 zł 34 395 zł 

 

Pozostałe środki w BO, w kwocie 2 000 517 złotych, przeznaczono na projekty miejskie. Składają 

się na nią: kwota podstawowa 1 500 117 zł (w wysokości odpowiadającej 15% kwoty 

podstawowej na BO) oraz środki w wysokości 500 400 zł pozostałe z puli projektów miejskich z 

poprzedniej edycji. W kwocie na projekty miejskie wydzielono osobną pulę środków w 

wysokości 1 000 000 zł na projekty miejskie o określonym zakresie tematycznym pod nazwą 

„Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO)”.  

 

Tab. 3: Kwota środków przeznaczonych na projekty miejskie 

Środki na pulę 

miejską 

Kwota 

podstawowa  

Kwota 

pozostała 

z BO 2020  

Łącznie pula 

miejska 

w BO 2021  

Pula na projekty 

miejskie (ogólne) 

Pula na projekty 

miejskie w 

ramach KBO  

1 500 117 zł  500 400 zł  2 000 517 zł  1 000 517 zł  1 000 000 zł  
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III. PRZEBIEG PROCESU 

1. Przygotowania do uruchomienia procesu oraz działania promocyjno-

informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2021 

Przygotowania do uruchomienia procesu 

Przygotowania do uruchomienia procesu BO 2021 rozpoczęły się na jesieni 2020 roku. Za 

działania w tym zakresie odpowiadał Dział Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji 

Społecznych. Jak co roku namysł nad kształtem procedury prowadzony był we współpracy  

z Radą ds. Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie Miasta Gdyni, która pełni funkcję 

opiniującą i doradczą w sprawach związanych z BO. W wyniku podjętych przygotowań zasady 

gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zawarte w nowej, wypracowanej w 2020 roku, 

wieloletniej ramowej uchwale. Uchwała ta doprecyzowała i uzupełniła zasady już wypracowane 

oraz utrzymała te, które sprawdziły się w latach ubiegłych, gwarantując gospodarność, 

celowość i ogólnodostępność realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie 

dokumenty regulujące przebieg BO 2021 [patrz: Podstawy prawne dla procesu konsultacji w 

trybie Budżetu Obywatelskiego, s. 4] uwzględniały wnioski płynące z ewaluacji BO w roku 

poprzednim3. 

Wśród wprowadzonych zmian w uchwale:  

• dookreślono definicję projektu, a także wymogów, które powinien on spełniać,  

• doprecyzowano zapisy dotyczące zakresu projektów (m.in. ograniczenie możliwości 

składania projektów składających się z wielu niezależnych od siebie pomysłów, czy 

dotyczących różnych lokalizacji), 

• doprecyzowano pojęcie celowości i gospodarności, do którego dodano zapis  

o niepowielaniu istniejącej infrastruktury czy działań, 

• doprecyzowano zagadnienie związane z uniwersalnym projektowaniem, 

• rozszerzono czas trwania procedury odwoławczej, dając autorom możliwość zwrócenia 

się o ponowne rozpatrzenie negatywnie zweryfikowanego projektu jeszcze w trakcie 

przebiegu weryfikacji projektów, 

• wprowadzono modyfikację procedury dotyczącej projektów miejskich, umożliwiając 

składanie ich przez grupę autorów w sposób analogiczny do projektów dzielnicowych, 

czyli w tym samym czasie. Pozostano przy tym przy formule warsztatowego 

dopracowywania projektów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych 

mieszkańców. Zmniejszono również liczbę wymaganych podpisów poparcia projektu  

do 30, 

• wprowadzono możliwość określania zakresu tematycznego dla każdego z rodzajów 

projektów (miejskich i dzielnicowych, w tym dużych i małych), który może obejmować 

całość lub część kwoty Budżetu Obywatelskiego na nie przeznaczonego, 

 
3 Patrz: Raport z ewaluacji BO 2020, 
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/BO2020/Raport%20ewaluacyjny%202020%20na%20stron%C4%99.pdf 
 

https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/BO2020/Raport%20ewaluacyjny%202020%20na%20stron%C4%99.pdf
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• rozszerzono kwestię dofinansowania projektu miejskiego „pierwszego pod kreską” 

przez darczyńcę/darczyńców, analogicznie do zapisów dotyczących projektów 

dzielnicowych, 

• wprowadzono możliwość głosowania na projekty również przy użyciu Karty Mieszkańca. 

Cały proces przeprowadzany był w czasie trwania trzeciej fali koronawirusa w Polsce. 
Doświadczenia z przeprowadzenia poprzedniej edycji BO 2020 w sytuacji pandemii, w tym 
wypracowane narzędzia szybkiej reakcji na zmienne warunki, ułatwiły zachowanie przyjętego 
harmonogramu procesu i sprawną realizację kolejnej edycji w sytuacji wymuszającej 
zachowanie izolacji i stosowania się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Wśród 
zastosowanych narzędzi były:  

• konsultacje w formie wideokonferencji na platformie ZOOM dla mieszkańców na etapie 
składania wniosków,  

• informacyjne seminaria i webinary online, transmitowane na profilu BO na facebooku 
(poświęcone m.in. omówieniu najważniejszych zasad procesu, instrukcji wypełniania 
wniosku, uniwersalnemu projektowaniu),  

• spotkania konsultacyjne dotyczące dopracowywania projektów miejskich w formule 
online,  

• umożliwienie składania wniosków, odwołań oraz oświadczeń o zamieszkaniu w mieście 
Gdynia w celu przystąpienia do głosowania za pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP. Szczególnie w ostatnim przypadku odnotowano znaczny wzrost odebranej 
korespondencji od mieszkańców.  

• liczne spotkania online z koordynatorami ds. BO z jednostek miejskich,  

• szkolenia online dla urzędników z systemu elektronicznego do obsługi BO oraz lotnych 
brygadzistów wspierających mieszkańców podczas głosowania, 

• ogłoszenie wyników głosowania w formie spotkania transmitowanego na fanpage BO 
na Facebooku oraz stronie gdynia.pl. 

 

Działania promocyjno-informacyjne i edukacyjne 

Działania o charakterze promocyjno-informacyjnym w skali całego miasta były inicjowane 

i prowadzone poprzez Laboratorium Innowacji Społecznych.  

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram prowadzenia tych działań wraz ze wskazaniem 

zastosowanych narzędzi promocji. Wszystkie działania promocyjno-edukacyjne na etapie 

składania wniosków odbywały się poprzez kanały zdalne – wideokonferencje, webinary, portale 

społecznościowe (głównie Facebook), radio, mailingi, rozmowy telefoniczne. W trakcie 

głosowania, gdy obostrzenia związane z pandemią zostały złagodzone, korzystano z okazji do 

bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, uruchamiając szereg punktów głosowania w różnych 

lokalizacjach miasta.  Mimo to nadal położony był nacisk na promocję online oraz zachęcanie 

mieszkańców do takiego promowania swoich projektów przyjmując, że wielu mieszkańców 

rozwinęło w czasie pandemii swoje kompetencje cyfrowe oraz że ta forma nadal pozostanie 

najbezpieczniejszą. 
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Tab. 3: Harmonogram przeprowadzenia kampanii promocyjnej BO 2021 
 

Etapy BO 
Ramy 

czasowe 
Rodzaj promocji Treści przekazu 

W czasie 
trwania 

wszystkich 
etapów 

cały rok Informacje na stronie 
www.bo.gdynia.pl oraz  
www.gdynia.pl, fanpage BO na 
Facebooku, tygodnik „Ratusz”. 

Informacja o etapach 
realizacji zwycięskich 
projektów, ogłoszenie 
terminów 
poszczególnych działań 
nowej edycji BO, 
przybliżenie 
mieszkańcom idei BO 

Składanie 
wniosków 

25.01 – 
22.02.2021 

Tygodnik „Ratusz” (wkładka dot. BO), 
fanpage na Facebooku, reklama na 
stronach internetowych gdynia.pl 
oraz na FB, promocja w komunikacji 
miejskiej, citylight miejski, plakaty w 
spółdzielniach, przychodniach, 
parafiach, instytucjach miejskich,  
materiały graficzne na stronach 
internetowych i profilach jednostek 
miejskich w mediach 
społecznościowych, filmy promocyjne 
na FB oraz reklama w radio, 
dystrybucja broszury informacyjnej o 
BO2021 (wydruki – miejskie 
instytucje, wersja elektroniczna – 
strona bo.gdynia.pl), dystrybucja do 
szkół średnich prezentacji o BO i 
składaniu projektów dedykowanej 
uczniom, opublikowanie listy z 
danymi kontaktowymi do jednostek 
miejskich (wspierających przy pisaniu 
wniosków) na portalu BO 

Zachęcenie 
mieszkańców do złożenia 
własnego projektu, 
informacja o 
możliwościach uzyskania 
wsparcia przy 
opracowywaniu 
wniosku, promowanie 
idei BO 

Weryfikacja 
złożonych 
projektów 

23.02 - 
19.05.2020 

Informacje na stronie 
www.bo.gdynia.pl oraz 
www.gdynia.pl; tygodnik „Ratusz”, 
fanpage na Facebooku.  

Informacja o liczbie 
złożonych wniosków, 
informacja o przebiegu 
weryfikacji, o zapisach 
na konsultacje online 
związane z 
dopracowywaniem 
projektów miejskich 

Głosowanie 
na złożone 

projekty 

7 -21. 
06.2021 

Informacje na stronie 
www.bo.gdynia.pl oraz  
www.gdynia.pl, tygodnik „Ratusz” 
(wkładka dot. BO), fanpage na 
Facebooku oraz płatna reklama, 

Zachęcenie 
mieszkańców do 
zagłosowania na 
projekty Budżetu 
Obywatelskiego, 

http://www.bo.gdynia.pl/
http://www.gdynia.pl/
file://///gci.gdynia.pl/l/05.%20BUDŻET%20OBYWATELSKI/BO%202018/RAPORT%20BO/www.bo.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/
file://///gci.gdynia.pl/l/05.%20BUDŻET%20OBYWATELSKI/BO%202018/RAPORT%20BO/www.bo.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/
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promocja w komunikacji miejskiej, 
plakaty dla autorów projektów 
(drukowane oraz online), poradnik 
dla autorów „Jak promować projekt w 
Budżecie Obywatelskim 2021?” 
(online), plakaty w parafiach, 
spółdzielniach, instytucjach miejskich, 
materiały graficzne na stronach 
internetowych, profilach jednostek 
miejskich w mediach 
społecznościowych, mobilne punkty 
na rowerach cargo (po 2-3 dni w 
każdej dzielnicy oraz przez cały okres 
głosowania przy Bulwarze 
Nadmorskim), stacjonarne punkty 
głosowania w filiach biblioteki 
miejskiej, w miejskich klubach 
seniora, centrach handlowych, domu 
sąsiedzkim, siedzibie LIS oraz 
UrbanLabie,  5 filmów promocyjnych, 
w tym film instruktażowy „jak 
zagłosować”, reklama w radio, 
mailing do autorów, ogłoszenie na 
fanpage BO na Facebooku o 
challenge’u zachęcającym do udziału 
w głosowaniu i pokazywania, jak 
Budżet Obywatelski zmienia Gdynię, 
organizacja piknikowego punktu 
głosowania w centrum miasta, 
dystrybucja materiałów 
promocyjnych – ekologicznych toreb 
BO oraz wkładek do biuletynu 
„Ratusz” opisujących etap 
głosowania. 

promocja idei BO, 
zachęcenie 
wnioskodawców do 
aktywnej promocji 
projektów  

Ogłoszenie 
wyników 

24.06.2021 Informacje na stronie 
www.bo.gdynia.pl oraz  
www.gdynia.pl, tygodnik „Ratusz”, 
fanpage na Facebooku, spotkanie 
online transmitowane na fanpage BO 
na Facebooku  – oficjalne ogłoszenie 
wyników oraz nagrody dla dzielnic, w 
których była najwyższa frekwencja (w 
postaci statuetki i dyplomów). 

Poinformowanie 
mieszkańców o 
wynikach, nagrodzenie 
mieszkańców dzielnic, w 
których była najwyższa 
frekwencja  

 
 

file://///gci.gdynia.pl/l/05.%20BUDŻET%20OBYWATELSKI/BO%202018/RAPORT%20BO/www.bo.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/
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Rys. 2: Plakaty zachęcające do złożenia wniosku i do głosowania na projekty Budżetu 

Obywatelskiego 

         

 

 

2. Zgłaszanie projektów  

a) Projekty dzielnicowe 

Zasady składania wniosków dzielnicowych 

Wnioski w gdyńskim Budżecie Obywatelskim można było składać od 25 stycznia do 22 lutego 

2021 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, złożenie wniosku wymagało wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego oraz załączenia do niego niezbędnych załączników (w zależności od 

projektu – np. zgody właściciela gruntu lub właściciela praw do koncepcji autorskiej).  

O przyjęciu wniosku decydowała data doręczenia. 

Wymagane dokumenty można było składać na trzy sposoby: 

• elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi projektów lub za pośrednictwem 

skrzynki podawczej ePUAP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym poprzez formularz „Pismo ogólne do 

podmiotu publicznego”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia czytelnych 

skanów/zdjęć dokumentów), 

• osobiście: 

- w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,     

- w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 na 

Oksywiu, 

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, 

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. 
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Mieszkańcy mogli składać projekty dzielnicowe dotyczące różnych działań z zakresu zadań 

gminy i powiatu, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w uchwale regulującej zasady BO 

[patrz: Projekty możliwe do zgłaszania w ramach Budżetu Obywatelskiego, str. 6 raportu]. 

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który uzyskał 

poparcie dla swojej inicjatywy wyrażone podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców dzielnicy, 

której dotyczył projekt. Liczba podpisów została uzależniona od liczby mieszkańców danej 

dzielnicy i wynosiła – zgodnie z wymogami ustawy – 0,1% tej liczby.  

Poniższa tabela prezentuje wymaganą liczbę podpisów poparcia dla każdej z dzielnic.  

 
Tab. 4: Wymagane liczby podpisów mieszkańców popierających projekt dzielnicowy 
 

Dzielnica Gdyni 
Liczba wymaganych 
podpisów poparcia 

Babie Doły 2 

Chwarzno-Wiczlino 12 

Chylonia 21 

Cisowa 11 

Dąbrowa 14 

Działki Leśne 7 

Grabówek 8 

Kamienna Góra 3 

Karwiny 10 

Leszczynki 7 

Mały Kack 9 

Obłuże 18 

Oksywie 14 

Orłowo 6 

Pogórze 12 

Pustki Cisowskie-Demptowo 8 

Redłowo 8 

Śródmieście 11 

Wielki Kack 11 

Witomino 17 

Wzgórze św. Maksymiliana 10 

 

We wniosku obowiązkowo należało wpisać tytuł projektu, który wprost miał wskazywać 

tematykę inicjatywy oraz jej lokalizację (przy projektach inwestycyjnych). W tytule projektów 

nie mogły znaleźć się nazwy własne, wskazanie potencjalnych wykonawców projektu oraz 

znaków towarowych. 

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – formularze zgłoszeniowe, lista 

poparcia, cenniki ułatwiające sporządzenie kosztorysu projektu, oświadczenia właścicieli 
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nieruchomości i wzory umów użyczenia gruntów (dla projektów realizowanych na terenach 

poza zasobami gminy), a także zgoda rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do 

budżetu obywatelskiego przez osobę niepełnoletnią oraz oświadczenie dotyczące realizacji 

zadania o charakterze kulturalno-artystycznym, którego istotą jest realizacja koncepcji 

autorskiej – znajdowały się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Dokumenty te 

były również dostępne w wersji drukowanej w wyżej wymienionych punktach.  

 

Złożone wnioski dzielnicowe 

Ostatecznie w wyznaczonym terminie złożone zostały 363 wnioski dzielnicowe. W poniższej 

tabeli przedstawiono ich rozkład (zarówno projektów dużych, jak i małych) w podziale na 

dzielnice.  

 
Tab. 5: Liczba złożonych wniosków dzielnicowych (dużych i małych) w podziale na dzielnice 
 

Dzielnica 
Projekty 

duże 
Projekty 

małe 
Razem 

Babie Doły  16 9 25 

Chwarzno-Wiczlino 21 17 38 

Chylonia 8 9 17 

Cisowa 13 16 29 

Dąbrowa 11 11 22 

Działki Leśne 6 5 11 

Grabówek 4 8 12 

Kamienna Góra 4 5 9 

Karwiny 5 6 11 

Leszczynki  4 8 12 

Mały Kack 7 16 23 

Obłuże 6 7 13 

Oksywie 7 10 17 

Orłowo 5 9 14 

Pogórze 7 5 12 

Pustki Cisowskie-Demptowo 6 4 10 

Redłowo 6 10 16 

Śródmieście 11 8 19 

Wielki Kack 6 20 26 

Witomino 7 5 12 

Wzgórze św. Maksymiliana 8 7 15 

Łącznie 168 195 363 
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b) Projekty miejskie 

Zasady składania wniosków miejskich 

Projekty miejskie składane były w sposób analogiczny jak projekty dzielnicowe, przy czym każdy 

projekt miejski musiał być złożony przez grupę minimum 3mieszkańców oraz mieć załączoną 

listę poparcia projektu zawierającą co najmniej 30 podpisów osób mieszkających na terenie 

Gdyni. W ramach projektów miejskich możliwe było składanie wniosków tzw. ogólnych oraz w 

ramach „Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)”. 

Projekty miejskie, składane w ramach KBO, mogły zawierać jedynie pomysły stanowiące 

odpowiedź na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz mające na celu 

ograniczanie negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. Proponowane więc mogły być 

działania, których celem było w szczególności: zwiększenie efektywności energetycznej i udziału 

alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zmniejszenie emisji CO2 i pyłów, zwiększenie ilości 

zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą oraz działania edukacyjne, kulturalne i 

informacyjne w tych obszarach.  

Z realizacji w ramach KBO wyłączone były natomiast projekty, które dotyczyły zwiększenia 

dostępności i jakości transportu zbiorowego, gospodarowania odpadami komunalnymi (oprócz 

działań tzw. miękkich w tym zakresie) oraz inwestycji, które nie spełniają kryterium 

ogólnodostępności, a które mogłyby się przekładać na zyski bądź oszczędności w szczególności: 

indywidualnych mieszkańców czy ich grup, bądź wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni. 

Niezgodne z regulaminem BO było również składanie wniosków zakładających dofinansowanie 

do już funkcjonujących programów miejskich.  

 

Złożone wnioski miejskie 

Ostatecznie w wyznaczonym terminie złożonych zostało 19 wniosków miejskich. W poniższej 

tabeli przedstawiono ich rozkład w podziale na kategorie: miejskie ogólne i miejskie w ramach 

KBO. 

Tab. 6: Liczba złożonych wniosków miejskich w podziale na kategorie: „ogólne” i „w ramach 
KBO” 

 

Projekty miejskie 
Ilość złożonych 

projektów 

ogólne  9 

w ramach KBO 10 

Łącznie 19 

 

c) Wsparcie dla mieszkańców w pisaniu wniosków 

Mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić projekt w tegorocznej edycji BO, poza pomocą pracowników 

Laboratorium Innowacji Społecznych, mogli skorzystać z dodatkowych form konsultacji i 

spotkań w formule online, deklarując chęć udziału w nich na trzy sposoby: w wiadomości 
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prywatnej do profilu FB Budżet Obywatelski Gdynia, mailem na adres: bo@gdynia.pl, bądź 

telefonicznie pod numerem: 58 727 39 10. Były to: 

• Budżet Wieczorową Porą -  konsultacje w formie wideokonferencji organizowane w 

cztery kolejne wtorki: 26 stycznia oraz 2, 9, 16 lutego w godz. 17.00-20.00. Łącznie 

odbyło się osiem spotkań z mieszkańcami, przy czym w trzech przypadkach 

konsultacja dotyczyła więcej niż jednej propozycji projektu; 

• Dzień Otwarty BO2021 – wydarzenie w sobotę 30 stycznia 2021 r. w formie 

wideokonferencji na platformie ZOOM transmitowanej na fanpage’u BO na 

Facebooku. Scenariusz wydarzenia zakładał następujący jego przebieg:  

- prezentacja i omówienie najważniejszych zasad BO, z myślą przede wszystkim o 

osobach, które po raz pierwszy zainteresowały się złożeniem wniosku (każdy mógł 

dołączyć do tego spotkania na platformie i zadawać pytania na czacie), 

- instruktaż jak wypełnić wniosek w systemie elektronicznym do obsługi BO2021, 

- konsultacje indywidualne dla autorów projektów, którzy zgłosili potrzebę spotkania. 

• Maraton Pisania Projektów – wydarzenie zorganizowane w sobotę 13 lutego, 

podczas którego autorzy projektów mogli skonsultować swoje pomysły z 

urzędnikami jednostek i wydziałów Urzędu Miasta. Spotkania odbywały się w formie 

wideokonferencji na platformie ZOOM. Podczas zapisów na konsultacje wymagane 

było określenie czego mniej więcej pomysł dotyczy oraz jakie zagadnienia wymagają 

skonsultowania – by zapewnić udział w nich odpowiednich urzędników. Podczas 

maratonu autorzy skonsultowali sześć projektów z ośmioma urzędnikami 

reprezentujących pięć jednostek miejskich.  

• Webinarium „Uniwersalne projektowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim” – 

wydarzenie zorganizowane 1 lutego 2021 r., w formie wideokonferencji na 

platformie ZOOM transmitowanej na fanpage’u BO na Facebooku. Spotkanie 

poświęcone było uniwersalnemu projektowaniu i zasadom, które autorzy powinni 

wziąć pod uwagę składając projekt do BO. W trakcie webinarium mieszkańcy mogli 

zadawać pytania do ekspertów na czacie.  W tym też celu mogli uprzednio zgłosić 

swój udział w wydarzeniu. Gośćmi spotkania byli: Beata Wachowiak - Zwara, 

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością, Marek 

Wysocki, Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni oraz Aleksandra Szwaba, pracownica 

Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

Niezależnie od powyższych propozycji, dwie grupy mieszkańców wystąpiły do LIS z prośbą  

o organizację spotkań online z urzędnikami w celu skonsultowania  możliwości złożenia 

projektów. Dzięki przychylności urzędników spotkania odbyły się w umówionych z 

mieszkańcami terminach. 

Ponadto przed złożeniem projektów mieszkańcy mogli skonsultować je merytorycznie z 

jednostkami miejskimi poprzez kontakt indywidualny, korzystając z informacji o dyżurach 

poszczególnych urzędników w opublikowanej na stronie internetowej BO liście.   

 

mailto:bo@gdynia.pl
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3. Weryfikacja złożonych projektów i tryb odwoławczy 

Weryfikacja projektów przebiegała dwuetapowo.  Pierwszym etapem była tzw. weryfikacja 

ogólna, która rozpoczęła się 23 lutego i skończyła 9 marca dla projektów dzielnicowych, a 

dla projektów miejskich 17 marca 2021 r.  Polegała ona na sprawdzaniu wniosków pod kątem 

formalnym przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Analizowano m.in. czy 

projekt został złożony w terminie, nie zawiera treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, 

obraźliwe, wulgarne lub społecznie naganne, czy wszystkie pola wniosku zostały wypełnione, a 

także czy liczba załączników jest zgodna z deklaracją wnioskodawcy (w tym też celu sprawdzano 

czy w przypadku projektów inwestycyjnych wskazana nieruchomość znajduje się w dyspozycji 

gminy) oraz czy wniosek zawiera poprawnie wypełnioną listę poparcia z wymaganą liczbą 

podpisów. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, pracownicy LIS kontaktowali się  

z autorami w celu ich uzupełnienia. Czas na poprawienie braków wynosił 5 dni od daty 

przekazania wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień. 

W dniu 10 marca, ogłoszona została lista projektów dzielnicowych, które przeszły weryfikację 

ogólną. Natomiast 17 marca obwieszczono informację o wynikach weryfikacji formalnej 

projektów miejskich. 

Następnie rozpoczął się drugi etap weryfikacji – weryfikacja merytoryczna, na którą składały się: 

weryfikacja lokalizacji (w przypadku projektów inwestycyjnych) oraz analiza techniczno-

finansowa możliwości realizacji zaproponowanych projektów. Od dnia 10 marca wnioski 

dzielnicowe trafiały do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdyni.  

Ponieważ w regulaminie BO pojawiły się nowe ograniczenia niedopuszczające do realizacji 

projektów, które:  

• łączą zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, 

zajęć itp., z wyjątkiem sytuacji, w których działania miękkie są ściśle powiązane z 

zaplanowaną inwestycją; 

• zakładają zadania inwestycyjne w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnych 

celów; 

• nie są zgodne z definicją projektu, przyjętą w BO, 

dopuszczono możliwość modyfikacji tych projektów pod warunkiem odpowiednio: zawężenia 

ich zakresu do zadań inwestycyjnych bądź miękkich, zawężenia do jednej lokalizacji lub 

zmodyfikowania zakresu tak, by planowane działania dotyczyły jednego celu, bądź do 

zastosowania zmian, w wyniku których został zawężony ich zakres do działań logicznie ze sobą 

powiązanych i stanowiących spójną całość (jak stanowi definicja).  

Zastosowanie zmian w tych projektach nie mogło wpłynąć na zwiększenie liczby złożonych 

wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

Weryfikacja merytoryczna projektów miejskich przebiegała zgodnie z nową procedurą. 

Najpierw projekty przeszły wstępną ocenę merytoryczną, dokonaną przez odpowiednio 

dobrane jednostki miejskie. Wyniki wstępnej oceny merytorycznej projektów, wymagających 

wprowadzenia zmian, przedstawione zostały autorom podczas etapu warsztatowego. 
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Ostatecznie z 19 projektów przekazanych do weryfikacji merytorycznej, 12 wymagało 

dopracowywania w formule konsultacji online, z udziałem wszystkich jednostek 

zaangażowanych w weryfikację każdego z nich. 3 projekty wymagały doprecyzowania na tyle 

niewielkich szczegółów, że odbyło się to bez organizacji spotkania (poprzez kontakt 

telefoniczny/milowy z autorem).  

W efekcie wstępnej oceny merytorycznej w przypadku dwóch projektów zostały 

zakwestionowany fakt spełniania przez nie warunku definicji projektu miejskiego. Autorzy 

jednego z nich wyrazili zgodę na zakwalifikowanie projektu jako dzielnicowy. Natomiast w 

drugim przypadku projekt został wycofany przez autorów. Pozostałe dwa projekty nie 

kwalifikowały się do dalszego procedowania z uwagi na niezgodność z regulaminem BO – jeden 

z nich zakładał budowę budynku oraz powielenie istniejących już rozwiązań, zostały one 

ocenione negatywnie i uznane za niemożliwe do realizacji w ramach BO. 

W celu dopracowania 12 projektów, zorganizowane zostały trzy wydarzenia w terminach 6, 10 

i 15 kwietnia 2021 r. - spotkania konsultacyjne projektów w formule online na platformie 

ZOOM, na które mogli dołączyć zainteresowani mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu się na 

konkretny termin.  

Wynikiem spotkań było uspójnienie wizji projektów oraz ustalenie koniecznych zmian. Dalsze 

ich dopracowywanie odbywało się w bieżącym kontakcie autorów z urzędnikami. Efekty tej 

pracy zostały opublikowane w formie kart weryfikacji szczegółowej projektów w systemie 

elektronicznym do obsługi BO pod adresem: gdynia.zetwibo.pl. 

Etap weryfikacji merytorycznej projektów dzielnicowych i miejskich zakończył się 14 maja 2021 

roku.  

Autor, którego projekt został uznany za niemożliwy do realizacji, miał prawo złożyć odwołanie 

w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku oceny i jego uzasadnieniu.  

W tegorocznej edycji rozszerzono czas trwania procedury odwoławczej, dając autorom 

możliwość zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie negatywnie zweryfikowanego projektu 

jeszcze w trakcie przebiegu weryfikacji projektów. Tak więc w przypadku projektów 

dzielnicowych, składanie odwołań miało miejsce od 10 marca do 19 maja, w projektach 

miejskich – od 18 marca do 19 maja 2021 roku. Odwołania, które wpłynęły w tych terminach 

do Laboratorium Innowacji Społecznych (w formie papierowej, mailowo lub za pośrednictwem 

skrzynki podawczej ePUAP), przekazane zostały Prezydentowi, który podejmował decyzję 

dotyczącą podtrzymania lub zmiany wyników weryfikacji każdego z projektów, zasięgając opinii 

Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Odwołania od negatywnej weryfikacji złożyli autorzy 22 projektów dzielnicowych. W tej edycji, 

poza wyrażeniem sprzeciwu dla wyniku weryfikacji, zobligowani byli również do 

uargumentowania własnego stanowiska. Otrzymane odwołania zostały skierowane do 

urzędników odpowiedzialnych za weryfikację i z ich odpowiedzią na argumenty autorów, trafiły 

do Rady ds. BO. Członkowie Rady – po zapoznaniu się z argumentami stron – mieli możliwość 

udzielenia własnych rekomendacji w odniesieniu do każdego z  projektów. 
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Tak przygotowane materiały (odwołania, argumenty urzędników oraz rekomendacje Rady ds. 

BO) trafiły do Prezydenta i były omawiane podczas spotkania Kolegium. W wyniku analiz, wynik 

weryfikacji zmienił się dla 11 projektów – zostały one uznane za możliwe do realizacji i 

skierowane pod głosowanie. Wśród argumentów za ich przywróceniem były m.in. duże 

znaczenie projektu dla mieszkańców danego obszaru (np. plac zabaw na obszarze 

rewitalizowanym czy zajęcia taneczne dla mieszkańców kilku dzielnic), wpisywanie się w 

strategie rozwoju miasta (np. ścieżka rowerowa przy jednej z głównych arterii miasta), czy 

znaczenie dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (np. defibrylator czy budowa 

sygnalizacji świetlnej). 

W przypadku pozostałych 11 projektów, negatywna weryfikacja została podtrzymana z racji  

na brak możliwości realizacji projektów we wskazanych przez autora miejscach czy kolizja  

z istniejąca infrastrukturą. 

Lista projektów dzielnicowych i miejskich zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim 

Budżecie Obywatelskim 2021 została opublikowana 26 maja 2021 r. Znalazło się na niej 287 

projektów dzielnicowych oraz 10 projektów miejskich. Kolejność projektów BO na listach 

określono w drodze losowania, które przeprowadzili członkowie Rady ds. Budżetu 

Obywatelskiego na spotkaniu online w dniu 25 maja. 

Z listą projektów oraz dokładnym opisem każdego z przedsięwzięć można było zapoznać się na 

stronie internetowej www.gdynia.zetwibo.pl (do której przekierowywała strona bo.gdynia.pl). 

 
Tab. 8: Liczba projektów dzielnicowych (małych i dużych) poddanych pod głosowanie w 

podziale na dzielnice 
 

Dzielnica 
Projekty 

duże 
Projekty 

małe 
Łącznie  

Babie Doły 12 8 20 

Chwarzno-Wiczlino 12 12 24 

Chylonia 7 8 15 

Cisowa 13 15 28 

Dąbrowa 12 9 21 

Działki Leśne 6 4 10 

Grabówek 4 6 10 

Kamienna Góra 2 6 8 

Karwiny 4 6 10 

Leszczynki 4 8 12 

Mały Kack 5 11 16 

Obłuże 4 7 11 

Oksywie 4 9 13 

Orłowo 3 5 8 

Pogórze 5 4 9 

Pustki Cisowskie-Demptowo 6 4 10 

Redłowo 3 8 11 

Śródmieście 8 3 11 

http://www.gdynia.zetwibo.pl/
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Wielki Kack 3 17 20 

Witomino 5 4 9 

Wzgórze św. Maksymiliana 5 6 11 

Łącznie: 127 160 287 

 

Tab. 9: Liczba projektów miejskich poddanych pod głosowanie w podziale na kategorie: 
„ogólne” i „w ramach KBO” 

 

Projekty miejskie 
Liczba projektów 
poddanych pod 

głosowanie 

ogólne  6 

w ramach KBO 4 

Łącznie 10 

 

4. Głosowanie na projekty 
 

a) Sposób głosowania 

Wybór projektów do realizacji został przeprowadzony w formie głosowania elektronicznego za 

pośrednictwem portalu Budżetu Obywatelskiego. W BO2021 formuła głosowania nieco się 

zmieniła w porównaniu do poprzedniego roku z uwagi na wyodrębnienie, w ramach  projektów 

miejskich, osobnej puli środków na projekty o określonym zakresie tematycznym, dla których   

głosowanie odbyło się odrębnie. Każdy z głosujących, po wejściu na stronę www.bo.gdynia.pl  

i przejściu do platformy głosowania, musiał podać numer PESEL oraz imię ojca albo nr Karty 

Mieszkańca oraz imię i nazwisko. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL logowanie 

mogło odbyć się poprzez wygenerowany w systemie kod aktywacyjny oraz imię ojca (po 

wcześniejszym złożeniu oświadczenia o zamieszkaniu w mieście Gdynia). Każdy głosujący mógł 

wybrać:  

• maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe z listy projektów małych w jednej wybranej 

przez siebie dzielnicy, 

• maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże z listy projektów dużych w jednej wybranej 

przez siebie dzielnicy, 

• maksymalnie trzy projekty miejskie ogólne, 

• maksymalnie trzy projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. 

Głosujący miał również możliwość pominięcia każdego z poziomów. 

W przypadku projektów dzielnicowych do realizacji przechodziły te z największą liczbą głosów, 
których łączna wartość nie przekroczyła środków przeznaczonych dla danej dzielnicy oraz na 
które zagłosowało co najmniej 50 osób. Jako pierwsze do realizacji wskazane zostały projekty 
małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, nie został 
wykorzystana po przydzieleniu projektów małych, zwiększała pulę na projekty dzielnicowe 
duże.  

file://///gci.gdynia.pl/l/05.%20BUDŻET%20OBYWATELSKI/BO%202018/RAPORT%20BO/www.bo.gdynia.pl
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W przypadku projektów miejskich, zarówno ogólnych, jak i w ramach KBO, zwycięskimi 
projektami były te, które uzyskały największą liczbę głosów, których łączna wartość nie 
przekroczyła puli środków w ramach każdej z pul i na które zagłosowało co najmniej 1000 osób. 
 
Środki, których nie udało się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej 
dzielnicy w kolejnej edycji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy rada właściwej dzielnicy przedłoży 
Prezydentowi w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania uchwałę z zobowiązaniem do 
przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu pierwszego „pod kreską”, bądź 
kwotę brakującą na realizację następnego w kolejności projektu przekaże darczyńca. Dotyczy 
to zarówno projektów małych jak i dużych. Taką decyzję radni dzielnicowi i darczyńcy muszą 
podjąć i przekazać Prezydentowi do 21 września 2021 roku. 
 
Podobna procedura dotyczy projektów miejskich. Niewykorzystane środki powiększą pulę 
miejską Budżetu Obywatelskiego w kolejnej edycji. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy Rada Miasta, 
w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania, przedłoży Prezydentowi uchwałę 
zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu w roku 
następującym po przeprowadzeniu głosowania, bądź kwotę brakującą na jego realizację 
przekaże darczyńca. Dotyczy to zarówno projektów miejskich ogólnych, jak i składanych w 
ramach KBO.  
 
Wzorem poprzedniej edycji BO, specjalne nagrody czekały na dzielnice, w których odnotowano 

najwyższą frekwencję w głosowaniu. W trzech dzielnicach do realizacji trafiły dodatkowe 

projekty (tzw. Projekt „+1”), przy czym za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu frekwencji 

dzielnica zyskiwała do realizacji projekt duży, natomiast za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca 

– projekt mały. Projektami tymi mogły być te, które w głosowaniu na BO znalazły się tuż „pod 

kreską”. Projekty „+1” zrealizowane zostaną z innych środków miasta, spoza puli przeznaczonej 

na BO. 

 

Przebieg głosowania 

Głosowanie na projekty odbywało się od 7 do 21 czerwca 2021 roku. Każda osoba uprawniona 

do głosowania w BO2021 mogła oddać swój głos samodzielnie za pośrednictwem portalu 

Budżetu Obywatelskiego. Osoby, które nie dysponowały dostępem do internetu lub 

potrzebowały wsparcia w skorzystaniu z aplikacji, mogły oddać swój głos w wyznaczonych do 

tego miejscach: 

• Biblioteka Obłuże - Filia nr 1, ul. Boisko 6    

• Biblioteka Chylonia - Filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33  

• Biblioteka Centralna, ul. Abrahama 60  

• Biblioteka Karwiny, ul. Brzechwy 3/5 

• Miejskie Hale Targowe, ul. Wójta Radtkego 36 

• centra handlowe: 

• Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 

• Szperk, Pułkownika Stanisława Dąbka 338, Kosakowo 

• Batory, 10 Lutego 11 
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• centrum sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49 

• UrbanLab, Al. Zwycięstwa 96/98 

• siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31  

• miejskie kluby seniora w dzielnicach: Śródmieście, Chylonia, Orłowo, Wielki Kack, 

Witomino, Oksywie. 

Dodatkowo głos można było również oddać korzystając z pomocy tzw. Lotnych brygad – 

przedstawicieli LIS wyposażonych w urządzenia umożliwiające głosowanie, poruszających się 

po Gdyni na rowerach cargo.  Osoby pracujące w mobilnych punktach głosowania wyjaśniały 

również zasady głosowania i rozdawały materiały informacyjne. 3 rowery stacjonowały 

przynajmniej 2 razy w trakcie całego okresu głosowania w każdej z 21 dzielnic, a jeden jako stały 

punkt był obecny na nadmorskim bulwarze. 

Ponadto korzystając z łagodzenia obostrzeń, umożliwiających organizację wydarzeń  

w miejscach publicznych, LIS podjęło się realizacji piknikowego punktu głosowania w centrum 

miasta w dniu 13 czerwca w godzinach 13.00-18.00. 

Podobnie jak w latach poprzednich, jednostki miejskie czynnie brały udział w promocji 

głosowania w BO. Zostały one zobowiązane do promowania BO jako ważnej formy konsultacji 

społecznych oraz wszystkich projektów zgłoszonych do budżetu na stronach internetowych 

oraz na profilach w mediach społecznościowych.  

Zabronione było natomiast promowanie przez jednostki miejskie poszczególnych projektów 

zgłoszonych do BO. W przypadku prowadzenia lub umożliwiania przez jednostkę miejską 

promocji, zorganizowanych form głosowania na wybrany projekt lub wspierania takich działań, 

projekt mógł być zdyskwalifikowany i wycofany z głosowania. W bieżącej edycji żaden projekt 

nie został z tego powodu zdyskwalifikowany. 

Każdego dnia w okolicach godz. 10 na fanpagu BO na Facebooku podawana była frekwencja  

w dzielnicach. Pierwsze wyniki podane były we wtorek 8 czerwca, ostatnie – w poniedziałek 21 

czerwca. 

 

b) Wyniki głosowania 

Przez 15 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2021 oddały łącznie 25 532 osoby, czyli 

11,24% osób uprawnionych do głosowania w BO. Na projekty dzielnicowe zagłosowało 24 836 

osób (10,93% uprawnionych), a na miejskie – 23 941 osoby (10,54% uprawnionych). 

Poniżej przedstawiono dane nt. liczby głosujących i rozkład frekwencji w poszczególnych 

dzielnicach Gdyni oraz w skali całego miasta. 
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Tab. 10: Liczba oddanych głosów i frekwencja w głosowaniu w BO 2021 
 

Dzielnica Gdyni 
Liczba 

oddanych 
głosów 

Frekwencja 

Babie Doły 528 26,61% 

Chwarzno - Wiczlino 3 261 24,96% 

Chylonia 921 4,28% 

Cisowa 909 8,03% 

Dąbrowa 1 550 11,19% 

Działki Leśne 869 11,74% 

Grabówek 1 108 12,92% 

Kamienna Góra 292 7,45% 

Karwiny 1 177 11,75% 

Leszczynki 770 10,33% 

Mały Kack 2 225 22,90% 

Obłuże 1 904 10,52% 

Oksywie 966 6,64% 

Orłowo 482 7,04% 

Pogórze 984 7,90% 

Pustki Cisowskie - Demptowo 1 057 13,08% 

Redłowo 853 10,44% 

Śródmieście 1 080 9,35% 

Wielki Kack 1 069 9,52% 

Witomino  1 874 11,19% 

Wzgórze Św. Maksymiliana 957 8,97% 

Łącznie - głosy w dzielnicach 24 836 10,93% 
    

Łącznie - głosy na projekty miejskie 23 941 10,54% 

    

Liczba kart do głosowania/ 
frekwencja ogółem 

25 532 11,24% 

 

W wyniku głosowania mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 114 projektów dzielnicowych 

oraz 2 projekty miejskie, które zmieściły się w puli środków przeznaczonych na Budżet 

Obywatelski 2021. Ich łączna wartość to 10 065 687 zł – z czego wartość projektów 

dzielnicowych to 8 659 627 zł, a projektów miejskich – 1 406  060 zł. Z puli na projekty miejskie 

nie zostało wykorzystanych zatem 594 457 zł, zaś z puli dzielnicowej - 488 420 zł. Żadna z dzielnic 

nie wykorzystała w całości przeznaczonej dla niej puli środków. Powiększą one kwotę Budżetu 

Obywatelskiego w kolejnym roku. 
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Dodatkowo do realizacji trafią również tzw. Projekty „+1”, w dzielnicach gdzie osiągnięto 

najwyższą frekwencję. Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy dzielnicy Babie Doły, gdzie 

frekwencja wyniosła 26,61% i właśnie tam zostanie zrealizowany dodatkowy projekt duży. Na 

drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się odpowiednio: 

Chwarzno-Wiczlino (24,96%) oraz Mały Kack (22,90%). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną 

dodatkowe projekty małe.   

 
Tab. 11: Liczba projektów dzielnicowych (w tym dużych i małych) wskazanych do realizacji w 

podziale na dzielnice 
 

Dzielnica 
Projekty 

duże 
Projekty  

małe 
Łącznie 

Babie Doły 1 2 3 

Chwarzno-Wiczlino 1 11 12 

Chylonia 3 5 8 

Cisowa 2 5 7 

Dąbrowa 2 5 7 

Działki Leśne 1 4 5 

Grabówek 1 3 4 

Kamienna Góra 1 4 5 

Karwiny 1 3 4 

Leszczynki 1 3 4 

Mały Kack 1 4 5 

Obłuże 1 5 6 

Oksywie 1 4 5 

Orłowo 1 5 6 

Pogórze 1 4 5 

Pustki Cisowskie-Demptowo 1 3 4 

Redłowo 1 4 5 

Śródmieście 1 3 4 

Wielki Kack 1 5 6 

Witomino 1 4 5 

Wzgórze św. Maksymiliana 1 3 4 

Łącznie: 25 89 114 

 

Tab. 12: Liczba projektów miejskich wskazanych do realizacji w podziale na kategorie: „ogólne” 
i „w ramach KBO” 

 

Projekty miejskie 
Liczba projektów 
wskazanych do 

realizacji 

ogólne  1 

w ramach KBO 1 

Łącznie 2 
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Ostateczna liczba projektów, które trafią do realizacji, może ulec zwiększeniu na skutek 

skorzystania przez rady dzielnic, Radę Miasta oraz darczyńców z możliwości dofinansowania 

projektów „pierwszych pod kreską”. Czas na podjęcie takiej decyzji jest do 21 września 2021 r. 
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Tab. 13: Wykorzystanie środków z BO 2021 w podziale na dzielnice (stan na 30.07.2021 r.) 
 

Dzielnica  
Łączna pula 

dzielnicy 

Pula na 
projekty 

duże 

Wykorzystane 
środki na 

projekty duże 

Pula na 
projekty 

małe 

Wykorzystane 
środki na 

projekty małe 

Niewykorzystane 
na projekty małe 

Niewykorzystane 
na projekty duże 

Niewykorzystane 
ogółem 

Wykorzystane 
z BO ogółem 

Babie Doły 244 262 zł 219 835 zł 205 000 zł 24 426 zł 19 400 zł 5 026 zł 14 835 zł 19 862 zł 224 400 zł 

Chwarzno – 
Wiczlino 

1 057 936 zł 952 142 zł 952 000 zł 105 794 zł 101 500 zł 4 294 zł 142 zł 4 436 zł 1 053 500 zł 

Chylonia 563 414 zł 507 072 zł 452 900 zł 56 341 zł 48 000 zł 8 341 zł 54 172 zł 62 514 zł 500 900 zł 

Cisowa 506 575 zł 455 918 zł 448 060 zł 50 658 zł 49 500 zł 1 158 zł 7 858 zł 9 015 zł 497 560 zł 

Dąbrowa 511 231 zł 460 108 zł 455 500 zł 51 123 zł 46 380 zł 4 743 zł 4 608 zł 9 351 zł 501 880 zł 

Działki Leśne 272 887 zł 245 598 zł 150 000 zł 27 289 zł 27 000 zł 289 zł 95 598 zł 95 887 zł 177 000 zł 

Grabówek 321 696 zł 289 526 zł 289 458 zł 32 170 zł 30 000 zł 2 170 zł 68 zł 2 238 zł 319 458 zł 

Kamienna Góra 415 441 zł 373 897 zł 339 243 zł 41 544 zł 31 900 zł 9 644 zł 34 654 zł 44 298 zł 371 143 zł 

Karwiny 310 620 zł 279 558 zł 279 558 zł 31 062 zł 24 880 zł 6 182 zł 0 zł 6 182 zł 304 438 zł 

Leszczynki 306 951 zł 276 256 zł 276 256 zł 30 695 zł 30 000 zł 695 zł 0 zł 695 zł 306 256 zł 

Mały Kack 441 079 zł 396 971 zł 396 971 zł 44 108 zł 39 990 zł 4 118 zł 0 zł 4 118 zł 436 961 zł 

Obłuże 521 947 zł 469 752 zł 469 752 zł 52 195 zł 49 880 zł 2 315 zł 0 zł 2 315 zł 519 632 zł 

Oksywie 481 337 zł 433 203 zł 320 000 zł 48 134 zł 39 850 zł 8 284 zł 113 203 zł 121 487 zł 359 850 zł 

Orłowo 409 850 zł 368 865 zł 335 600 zł 40 985 zł 38 050 zł 2 935 zł 33 265 zł 36 200 zł 373 650 zł 

Pogórze 382 882 zł 344 594 zł 344 594 zł 38 288 zł 35 150 zł 3 138 zł 0 zł 3 138 zł 379 744 zł 

Pustki Cisowskie - 
Demptowo 

305 179 zł 274 661 zł 274 000 zł 30 518 zł 22 980 zł 7 538 zł 661 zł 8 199 zł 296 980 zł 

Redłowo 393 064 zł 353 758 zł 352 650 zł 39 306 zł 36 679 zł 2 627 zł 1 108 zł 3 735 zł 389 329 zł 

Śródmieście 381 101 zł 342 991 zł 342 991 zł 38 110 zł 18 200 zł 19 910 zł 0 zł 19 910 zł 361 191 zł 

Wielki Kack 509 067 zł 458 160 zł 458 060 zł 50 907 zł 42 421 zł 8 486 zł 100 zł 8 586 zł 500 481 zł 

Witomino 467 582 zł 420 824 zł 420 824 zł 46 758 zł 35 900 zł 10 858 zł 0 zł 10 858 zł 456 724 zł 

Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

343 947 zł 309 553 zł 300 000 zł 34 395 zł 28 550 zł 5 845 zł 9 553 zł 15 397 zł 328 550 zł 

SUMA 9 148 047 zł 8 233 242 zł 7 863 417 zł 914 805 zł 796 210 zł 118 595 zł 369 825 zł 488 420 zł 8 659 627 zł 
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Tab. 14: Wykorzystanie środków z BO 2021 na projekty miejskie (stan na 30.07.2021 r.) 

Projekty miejskie Pula środków 
Wykorzystane 

środki 
Niewykorzystane 

środki 

ogólne 1 000 517 zł 425 000 zł 575 517 zł 

KBO 1 000 000 zł 981 060 zł 18 940 zł 

ŁĄCZNIE 2 000 517 zł 1 406 060 zł 594 457 zł 
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5. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji  
 

Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 24 czerwca 2021 r. poprzez 

wydarzenie online. Podczas transmitowanego na fanpage BO na Facebooku oraz stronie gdynia.pl 

spotkania Wiceprezydent Michał Guć wraz z przedstawicielką Rady ds. BO zaprezentowali zwycięskie 

projekty, wręczając wirtualnie pamiątkowe nagrody dla dzielnic z najwyższą frekwencję w głosowaniu. 

Wyróżnione zostały Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino oraz Mały Kack. W tym samym dniu pełne wyniki 

głosowania zostały opublikowane na stronie www.bo.gdynia.pl.  

W dniu 20 lipca 2021 r. została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych do realizacji w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich 

wdrażanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3947/21/VIII/R. Szczegóły przedstawia tabela  

nr  15. 

 

Tab. 15: Projekty skierowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich 

wdrażanie 

ID projektu Tytuł Koszt 
Podmiot wskazany do 

realizacji 

MIEJSKIE OGÓLNE 

OGM/0015 
Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
425 000 zł 

 Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony 

Ludności 

MIEJSKIE KLIMATYCZNY BUDŻET OBYWATELSKI 

OGM/0008 

Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej 
zieleni wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: 

Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, 
Redłowo, Wielki Kack 

981 060 zł 
Wydział Ogrodnika 

Miasta 

BABIE DOŁY 

BAD/0001 

Modernizacja schodów prowadzących przez las z osiedla 
przy ul. Ikara 20 do Klubu 43. Bazy Lotnictwa Marynarki 

Wojennej przy ul. Zielonej 
PROJEKT +1 

203 450 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

BAD/0008 
Progi zwalniające "wyspowe" oraz lustro drogowe na 

styku ulic Zielonej i Rybaków 
10 000 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

BAD/0018 
Budowa skatepark-u oraz dodanie nowych urządzeń i 

ogrodzenia na placu zabaw 
205 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

BAD/0019 
Organizacja nocnego maratonu filmowego na plaży 

Babie Doły 
9 400 zł 

Laboratorium Innowacji 
Społecznych 

CHWARZNO - WICZLINO 

CHW/0003 
Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego 

PROJEKT +1 
9 800 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

file://///gci.gdynia.pl/l/05.%20BUDŻET%20OBYWATELSKI/BO%202018/RAPORT%20BO/www.bo.gdynia.pl
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CHW/0006 
Edukacyjny park sportowy dla dzieci i młodzieży przy 

rondzie obok osiedla Chwarzno Polanki 
952 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0013 
Zajęcia taneczne dla osób w każdym wieku i na każdym 

poziomie zaawansowania 
10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0014 
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami pilatesu, 
stretchingu i zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców w 

każdym wieku  
10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0022 
Zabezpieczenie chodników przez punktowe postawienie 

słupków ograniczających - ul. Felińskiego 
9 500 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

CHW/0023 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0024 
Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja 

czterech filmów w jeden weekend 
10 000 zł Wydział Kultury 

CHW/0025 
Piknik rodzinny z grami i zabawami dla najmłodszych, 
wizytą Straży Pożarnej oraz sąsiedzką wymianą rzeczy 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0026 Dwa spektakle teatralne w plenerze dla dzieci  10 000 zł Wydział Kultury 

CHW/0027 Sprzątnie dzielnicy - edycja jesienna 7 500 zł Wydział Środowiska 

CHW/0028 Dzielnicowe grillowanie na zakończenie sezonu letniego 10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHW/0031 Sprzątnie dzielnicy - edycja wiosenna 7 500 zł Wydział Środowiska 

CHW/0037 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci 

szkół podstawowych, w wieku 5 – 7 lat, z Chwarzna 
Wiczlina 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHYLONIA 

CHY/0001 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Chyloni 8 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CHY/0005 Dekoracje świetlne - iluminacje w Parku Kilońskim 225 500 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

CHY/0006 
Kino plenerowe na Chyloni - projekcja czterech filmów 

w Parku Kilońskim 
10 000 zł Wydział Kultury 

CHY/0008 Teatr letni na Chyloni 10 000 zł Wydział Kultury 

CHY/0011 Dzień Sąsiada – sąsiedzkie świętowanie 10 000 zł 
Laboratorium Innowacji 

Społecznych 

CHY/0013 

Zakup i montaż dostępnego całodobowo 
automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na 

budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z 
oznakowaniem 

17 800 zł 
Gdyńskie Centrum 

Zdrowia 

CHY/0016 
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na 

odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska 
209 600 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

CHY/0017 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci 

szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat 
10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CISOWA 

CIS/0003 Kino letnie w Cisowej 10 000 zł Wydział Kultury 

CIS/0005 
Teatr letni w Cisowej - dwa spektakle teatralne (dla 

dzieci i dorosłych) 
9 500 zł Wydział Kultury 

CIS/0010 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w 

formie ogólnodostępnego ogrodu. 
77 310 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

CIS/0022 Cykl turniejów piłkarskich 10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

CIS/0023 Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej nr 31 10 000 zł Wydział Edukacji/SP 31 

CIS/0026 Wypożyczalnia lekkiego sprzętu remontowego 10 000 zł 
Laboratorium Innowacji 

Społecznych 
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CIS/0029 
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na 

odcinku ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta 
370 750 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

DĄBROWA 

DAB/0003 
Sąsiedzki festyn integracyjny - wyprzedaż garażowa, 
wspólne sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-

edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie 
10 000 zł Wydział Edukacji/SP 47 

DAB/0004 
Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle teatralne (dla 

dzieci i dorosłych)  
9 500 zł Wydział Kultury 

DAB/0005 Kino letnie na Dąbrowie 10 000 zł Wydział Kultury 

DAB/0018 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

DAB/0021 
Łąki kwietne - 3000 metrów wieloletnich kwiatów 

wzdłuż ulicy Rdestowej 
136 500 zł 

Wydział Ogrodnika 
Miasta 

DAB/0022 
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony 

zawodami 
9 880 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

DAB/0023 

Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego 
„Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 

studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami 
czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej. 

319 000 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

DZIAŁKI LEŚNE 

DZL/0001 
Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży 

uwrażliwiające na niepełnosprawność 
5 000 zł Wydział Dostępności 

DZL/0002 
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami 
5 000 zł Wydział Dostępności 

DZL/0003 
Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – 

miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych 
150 000 zł Wydział Edukacji/SP 26 

DZL/0008 Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu Zero Waste 10 000 zł Wydział Środowiska 

DZL/0009 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

GRABÓWEK 

GRA/0003 Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku. 10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

GRA/0004 
Zajęcia ruchowe usprawniające i wzmacniające w trosce 

o zdrowy kręgosłup i całe ciało dla mieszkańców, dla 
dwóch grup. 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

GRA/0006 
Zaaranżowanie zieleni przy ul. Morskiej, w okolicy 

skrzyżowania z ulicą  J. Montwiłła-Mireckiego 
289 458 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni, 
Wydział Ogrodnika 

Miasta 

GRA/0009 
Stworzenie strefy wypoczynkowej na końcu ulicy 

Profesora Kazimierza Demela 
10 000 zł Wydział Środowiska 

KAMIENNA GÓRA 

KAG/0001 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Kamiennej Górze 8 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

KAG/0002 Nordic Walking na Kamiennej Górze 9 900 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

KAG/0003 
100 nowych estetycznych i wygodnych ławek na 

Bulwarze Nadmorskim - odcinek między plażą miejską a 
aleją Piłsudskiego 

339 243 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

KAG/0008 
Gry i zabawy z mapą i kompasem - cykliczne zajęcia dla 

najmłodszych 
8 500 zł Gdyńskie Centrum Sportu 
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KAG/0010 
Tablica informacyjna przy przedwojennym schronie 

przeciwlotniczym przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa 
Nowowiejskiego 

5 500 zł 
Wydział Ochrony 

Dziedzictwa 

KARWINY 

KAR/0002 
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami 
5 000 zł Wydział Dostępności 

KAR/0006 
Nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i 

młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego 
279 558 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

KAR/0009 
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony 

zawodami 
9 880 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

KAR/0011 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci 
szkół podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 

lat  
10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

LESZCZYNKI 

LES/0006 
Park  z placem zabaw i ścianką wspinaczkową na terenie 

zielonym pomiędzy ul. Morską a Dreszera 26,24.  
276 256 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

LES/0007 Festyn w parku 10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

LES/0009 
Zieleń ozdobna przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej - 

ul. Działdowska 12 
10 000 zł 

Wydział Ogrodnika 
Miasta 

LES/0010 Organizacja trzech filmowych wieczorów w plenerze 10 000 zł Wydział Kultury 

MAŁY KACK 

MAK/0001 
Tężnia solankowa i trawnik - doposażenie parku 
rodzinnego przy ul. Spokojnej w dwa dodatkowe 

elementy 
396 971 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

MAK/0003 
Obsadzenie roślinami ozdobnymi Parku Rodzinnego 

przy ul. Spokojnej 
10 000 zł 

Wydział Ogrodnika 
Miasta 

MAK/0004 
Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej 

– piknik  
10 000 zł 

Gdyńskie Centrum 
Sportu, Wydział Polityki 

Rodzinnej 

MAK/0005 
Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży w 
plenerze przy ul. Racławickiej 8, Strzelców (siłownia) 

oraz Spokojnej (boisko)  
10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

MAK/0015 
Joga w plenerze - w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej 

PROJEKT +1 
4 860 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

MAK/0022 
Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu 

Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin 
ozdobnych 

9 990 zł 
Wydział Ogrodnika 

Miasta 

OBŁUŻE 

OBL/0002 
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony 

zawodami 
9 880 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

OBL/0003 
Międzypokoleniowy plac sportów i zabawy. Budowa 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Podgórskiej 
469 752 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni + 
Gdyńskie Centrum 

Zdrowia 

OBL/0005 
Dwa spektakle teatralne dla dorosłych na scenie przy 

skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej 
10 000 zł Wydział Kultury 
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OBL/0006 
Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w 

bibliotece na Obłużu 
10 000 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

OBL/0007 
Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na 

Obłużu 
10 000 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

OBL/0012 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające 

prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów 
dla każdego. 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

OKSYWIE 

OKS/0003 
Festyn sportowy w Szkole Podstawowej nr 33 na 

Oksywiu 
9 850 zł Wydział Edukacji/SP 33 

OKS/0004 
Zakup rzutnika i dwóch komputerów do sali 

młodzieżowej w Bibliotece na Oksywiu 
10 000 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

OKS/0010 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające 

prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów 
dla każdego 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

OKS/0011 
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci przy  

ul. Arciszewskich 23 
320 000 zł 

Laboratorium Innowacji 
Społecznych 

OKS/0013 Międzypokoleniowe oksywskie kino plenerowe 10 000 zł 
Laboratorium Innowacji 

Społecznych 

ORŁOWO 

ORL/0005 
Organizacja szkółki dla psów i ich właścicieli na wybiegu 

przy ul. Halickiej 
10 000 zł Wydział Środowiska 

ORL/0007 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego w Orłowie 7 800 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

ORL/0009 
Punkty odpoczynku rekreacyjnego na skraju Kępy 
Redłowskiej wzdłuż ul. Armatorów i ul. Szyprów 

7 750 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

ORL/0010 Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie 335 600 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

ORL/0011 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

ORL/0013 
Tablica informacyjna przy niemieckim schronie 

kierowania ogniem baterii Marine Flak 
5 500 zł 

Wydział Ochrony 
Dziedzictwa 

POGÓRZE 

POD/0002 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Pogórzu 7 800 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

POD/0004 Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ulicy Złotej 344 594 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

POD/0005 
Zajęcia edukacyjne dla rodziców - cykl warsztatów 
poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z 

warsztatami rodzinnymi  
7 350 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

POD/0006 
Teatrzyki, spotkania autorskie i warsztaty zapewniające 

twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze 
10 000 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

POD/0009 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające 

prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów 
dla każdego 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO 

PCD/0006 Cykl zajęć na zdrowy kręgosłup 9 600 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

PCD/0007 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

PCD/0008 Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej 274 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

PCD/0009 
Kurs samoobrony dla mieszkanek Pustek Cisowskich-

Demptowa  
6 380 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

REDŁOWO 
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RED/0005 Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet 7 500 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

RED/0006 Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie 9 505 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

RED/0009 
Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech 

filmów w dwóch terminach  
9 900 zł Wydział Kultury 

RED/0011 
Modernizacja skweru przy ul. Cylkowskiego - 

uatrakcyjnienie terenu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
352 650 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

RED/0012 
Poprawa atrakcyjności skweru przy zbiegu ulic 

Powstania Styczniowego i Legionów przez nasadzenie 
roślin ozdobnych 

9 774 zł 
Wydział Ogrodnika 

Miasta 

SRÓDMIEŚCIE 

SRO/0002 
Cykl spotkań w tematyce zero waste w Bibliotece 

Śródmieście 
10 000 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

SRO/0003 Sprzęt do nauki pierwszej pomocy 6 500 zł 
Gdyńskie Centrum 

Zdrowia 

SRO/0007 
Gra w gumę w formule zespołowej w otwartej 

przestrzeni miejskiej 
1 700 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

SRO/0010 

Odnowa parku przy SP 21 i Szpitalu Miejskim z 
przeznaczeniem do celów wypoczynkowych i 

edukacyjnych oraz udostępnienie dla wszystkich 
mieszkańców Gdyni  

342 991 zł 
Wydział Ogrodnika 

Miasta 

WIELKI KACK 

WIK/0013 Wypożyczalnia lekkiego  sprzętu remontowego 10 000 zł 
Laboratorium Innowacji 

Społecznych 

WIK/0015 
Book-crossing w parku kieszonkowym przy 

Starodworcowej - szafka dla fanów czytania na ławce 
8 000 zł 

Wydział Polityki 
Rodzinnej 

WIK/0018 Miernik jakości powietrza przy ulicy Źródło Marii 19L 6 421 zł Wydział Środowiska 

WIK/0022 
Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Waleriana 

Szefki na osiedlu Fikakowo 
9 000 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

WIK/0023 
Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Lipowej na 

osiedlu Fikakowo 
9 000 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

WIK/0024 
Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy 

ulicy Stolemów 
458 060 zł Zarząd Dróg i Zieleni 

WITOMINO 

WIT/0004 

Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ 
urządzeniami do sportów ekstremalnych dla 

dzieci/młodzieży/dorosłych na terenie po 
ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej 

420 824 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

WIT/0005 
Postawienie trzech hotelików dla owadów wraz z 

tablicami edukacyjnymi w przestrzeni dzielnicy 
Witomino 

9 200 zł Wydział Środowiska 

WIT/0008 Biegi dla dzieci i młodzieży w Witominie 9 700 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

WIT/0010 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

WIT/0012 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków oraz 

dzieci szkół podstawowych z Witomina, w wieku 5 – 7 
lat 

10 000 zł Gdyńskie Centrum Sportu 

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA 

WSM/0004 
Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i 

warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze   
8 550 zł 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  
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WSM/0007 Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Gdyni 300 000 zł 
Wydział 

Edukacji/Przedszkole nr 9 

WSM/0008 
Warsztaty ogrodnicze z piknikami w Otwartym Ogrodzie 

Społecznym 
10 000 zł Wydział Edukacji/SP 23 

WSM/0013 
Koncert Niepodległościowy - 11 listopada 2022 r. 

Miejsce koncertu: kościół pw. Św. Antoniego z Padwy w 
Gdyni - Franciszkanie                       

10 000 zł Wydział Kultury 

 



 

33 
 

IV. EWALUACJA 

Ewaluacja tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest przez zespół Działu 

Diagnoz i Partycypacji LIS. Obejmuje analizę danych zastanych wytworzonych w toku procesu, 

zebranie i analizę opinii różnych grup jego uczestników oraz pracę w oparciu o zebrane wnioski 

z udziałem Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Działu Diagnoz i Partycypacji LIS. 

Do momentu sporządzenia niniejszego raportu przeprowadzono następujące działania 

ewaluacyjne: 

• ankietę ewaluacyjną dla autorów projektów,  

• ankietę ewaluacyjną dla osób głosujących oraz innych mieszkańców nt. przebiegu całej 

edycji BO 2021, 

• ankietę ewaluacyjną dla urzędników zaangażowanych na poszczególnych etapach BO 

2021,  

• agregację danych zastanych wytworzonych w toku BO 2021, m.in. danych nt. wniosków, 

procesu głosowania, kosztów działań promocyjnych. 

W lipcu odbyło się posiedzenie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego poświęcone analizie 

wstępnych wniosków z ewaluacji. We wrześniu planowane jest otwarte spotkanie ewaluacyjne 

dla mieszkańców. 

Podsumowanie ewaluacji BO2021 znajdzie się w osobnym raporcie, który zostanie 

upubliczniony  do grudnia 2021 roku. Wnioski z niej płynące będą wzięte pod uwagę przy 

opracowywaniu zasad dla kolejnej edycji BO w roku 2022.  
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V. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU (w oddzielnym pliku) 
 

Budżet Obywatelski 2021 w Gdyni jest realizowany w oparciu o poniższe dokumenty: 

1. Uchwała Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, 

2. Uchwała Nr XXV/849/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, 

3. Uchwała Nr XXIV/789/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku, 

4. Zarządzenie nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego, 

5. Zarządzenie nr 3299/21/VIII/R z dnia 09 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie  

z dn. 15 grudnia 2020 r. 

6. Zarządzenie nr 3947/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 lipca 2021 r.  

w sprawie: zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich 

wdrażanie. 

 


