
 

 
 

Harmonogram przeprowadzania oraz wdrażania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku 
 

Termin Działanie Podmiot odpowiedzialny 

Styczeń 2020 
Przygotowania do uruchomienia procesu 
Budżetu Obywatelskiego 2020 

LIS 

Od 13 stycznia 
2020 

Kampania informacyjno-edukacyjna związana z 
Budżetem Obywatelskim i zgłaszaniem 
projektów do BO 

LIS, Biuro Prezydenta, Wydział 
Komunikacji Społecznej i 

Informacji Urzędu Miasta, inne 
jednostki miejskie 

Od 27 stycznia 
2020 do 24 
lutego 2020 

Przeprowadzenie działań doradczych i 
zapewnianie wsparcia dla mieszkańców w 
związku z przygotowywaniem wniosków do BO 
na poziomie dzielnicowym 

LIS 

27 stycznia 2020 
Rozpoczęcie zgłaszania projektów dzielnicowych 
do BO oraz zapisów na warsztaty 
wypracowywania projektów miejskich 

LIS 

24 lutego 2020 

Zakończenie składania projektów dzielnicowych 
oraz zapisów na warsztaty wypracowywania 
projektów miejskich 

LIS 

   

Poziom dzielnicowy Poziom miejski 

Termin Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin Działanie 

Podmiot 
odpowiedz

ialny 

Od 25 lutego do 
10 marca 2020 

Weryfikacja 
ogólna 
złożonych 
wniosków 
dzielnicowych i 
ewentualne 
uzupełnienia 
braków we 
wnioskach 

LIS 
29 lutego 

2020 

Pierwszy warsztat 
wypracowywania 
projektów 
miejskich 

LIS 

Do 11 marca 
2020 

Ogłoszenie 
wyników 
weryfikacji 
ogólnej 
projektów 
dzielnicowych 

LIS 

21 marca 
2020 

Drugi warsztat 
wypracowywania 
projektów 
miejskich 

LIS 

18 kwietnia 
2020 

Trzeci warsztat 
wypracowywania 
projektów 
miejskich  

LIS 

 
Od 11 marca do 

17 maja 2020 

Analiza 
techniczno-
finansowa 
możliwości 

Komórki 
organizacyjne 
UM i jednostki 
organizacyjne 

Od 2 marca 
10 maja 

2020 

Analiza 
techniczno-
finansowa 
możliwości 

Komórki 
organizacyj

ne UM 
i jednostki 



realizacji 
zgłoszonych 
projektów, 
prowadzona 
przez wydziały i 
jednostki 
miejskie w 
kontakcie z 
autorami. 

Miasta Gdyni 
we współpracy 

z LIS 

realizacji 
wypracowywanych 
projektów, 
prowadzona przez 
wydziały i 
jednostki miejskie 
w kontakcie z 
uczestnikami 
warsztatów. 
 
Sprawdzenie 
prawidłowości 
nazw projektów i 
wypracowanie z 
autorami ich 
ostatecznych 
wersji 

organizacyj
ne Miasta 
Gdyni we 

współpracy 
z LIS 

Sprawdzenie 
prawidłowości 
nazw projektów 
i wypracowanie 
z autorami ich 
ostatecznych 
wersji 

LIS 

18 maja 2020 

Ogłoszenie 
wyników 
weryfikacji 
projektów 
dzielnicowych 

LIS 
11 maja 

2020 

Ogłoszenie 
wyników 
weryfikacji 
projektów 
miejskich 

LIS 

18 – 20 maja 
2020 

Odwołania od 
wyników 
negatywnej 
weryfikacji 

LIS, Prezydent 
Miasta 

11 - 13 
maja 2020 

Odwołania od 
wyników 
weryfikacji 

LIS, 
Prezydent 

Miasta 

Do 25 maja 2020 

Rozpatrzenie 
odwołań od 
negatywnej 
weryfikacji, 
przyjęcie przez 
Prezydenta 
Miasta oraz 
podanie do 
publicznej 
wiadomości listy 
projektów 
odrzuconych 
wraz z 
uzasadnieniem 
negatywnej 
weryfikacji 

 
Do 25 maja 

2020 

Rozpatrzenie 
wszystkich 
odwołań od 
negatywnej 
weryfikacji oraz 
przyjęcie przez 
Prezydenta Miasta 
oraz podanie do 
publicznej 
wiadomości listy 
projektów 
odrzuconych wraz 
z uzasadnieniem 
negatywnej 
weryfikacji 

Prezydent 
Miasta 

   

Termin Działanie Podmiot odpowiedzialny 

Do 25 maja 2020 
Posiedzenie Rady ds. BO i losowanie numerów 
na listach 

LIS 

Do 26 maja 2020 
Przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja 
ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz 
miejskich zakwalifikowanych do głosowania 

Prezydent Miasta 



Do 5 czerwca 
2020 

Wskazanie punktów do głosowania na projekty  LIS 

Czerwiec 2020 

Kampania informacyjna zachęcająca 
mieszkańców do głosowania na projekty w 
ramach Budżetu Obywatelskiego  

LIS, Biuro Prezydenta, Wydział 
Komunikacji Społecznej i 

Informacji UM, inne jednostki 
miejskie 

8 czerwca –  
22 czerwca 2020 

Głosowanie na projekty LIS 

25 czerwca 2020 
Sporządzenie protokołów z głosowania i 
ogłoszenie wyników głosowania na projekty  

LIS 

Do 18 sierpnia 
2020 

Przyjęcie i ogłoszenie przez Prezydenta listy 
projektów wybranych do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie zadań 
do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni 

Prezydent Miasta 

Do 27 września 
2020 

Stworzenie harmonogramu realizacji projektów Komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta i jednostki organizacyjne 

Miasta Gdyni 

Od lipca do 
grudnia 2020 

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2020 
LIS 

 


