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I.

WPROWADZENIE

Niniejszy raport stanowi podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia
części budżetu Miasta Gdynia na rok 2021, zwanych Budżetem Obywatelskim 2020 (dalej w
skrócie: BO), które trwały od 27 stycznia do 25 czerwca 2020 r.
Budżetem Obywatelskim określa się coroczne konsultacje społeczne, w ramach których
mieszkańcy Gdyni zgłaszają projekty ważne z punktu widzenia poszczególnych dzielnic oraz
całej Gdyni, a następnie wybierają w głosowaniu te, które powinny trafić do realizacji, co
skutkuje ich sfinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni. Celem Budżetu Obywatelskiego jest
aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im
otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni.
Gdyński Budżet Obywatelski 2020 przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem
załączonym do Zarządzenia nr 1709/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2019
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących
Budżetu Obywatelskiego, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Składanie projektów dzielnicowych do Budżetu Obywatelskiego 2020 miało miejsce w dniach
od 27 stycznia do 24 lutego 2020 r., a wypracowywanie projektów miejskich – od 29 lutego do
4 maja 2020 r. zgodnie ze zmianą zawartą w Zarządzeniu nr 2371/20/VIII/R (pierwotnie
planowane było do 18 kwietnia 2020 r.). Głosowanie odbyło się między 8 a 22 czerwca 2020
roku.
Rys. 1: Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

3

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dot. Budżetu Obywatelskiego 2020

II.

PODSTAWA PRAWNA I WARUNKI UCZESTNICTWA W BUDŻECIE
OBYWATELSKIM

1. Podstawy prawne dla procesu konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie ze zmianami, wprowadzającymi pojęcie budżetu obywatelskiego do ustawy ustrojowej
o samorządzie gminnym, definiując część zasad, którym musi podlegać ta procedura, Budżet
Obywatelski w Gdyni został w tym roku oparty o dwie uchwały Rady Miasta oraz stanowiące ich
uszczegółowienie zarządzenie Prezydenta Miasta1.
Podstawowe zasady tegorocznego BO radni miasta określili w Uchwale Nr IV/80/18 Rady Miasta
Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego. Uchwała ta, jako dokument o statusie aktu prawa miejscowego, została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dn. 9 stycznia 2019 r.,
poz. 138. W związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze na podstawie ewaluacji
procesu z 2019 roku została przyjęta Uchwała Nr XIII/446/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 23
października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego. Odpowiednio Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dn. 19 listopada 2019 r., poz. 5075. Wysokość środków
przeznaczonych na projekty z BO określono z kolei w Uchwała Nr XIV/476/19 Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w
2020 roku.
Na podstawie ww. uchwał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w dniu 17 grudnia 2019 roku
podpisał Zarządzenie nr 1709/19/VIII/R w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Załączniki do zarządzenia
stanowiły:
•
•
•
•
•
•

•

1

podział puli środków na BO 2020 pomiędzy dzielnice i na projekty miejskie,
podział puli środków dzielnicowych między projekty duże i małe,
harmonogram przeprowadzania i wdrażania BO 2020,
wzór wniosku o zgłoszenie projektu dzielnicowego do BO 2020,
wzór listy podpisów poparcia dla wniosków oraz wymagane liczby podpisów poparcia
dla poszczególnych dzielnic,
wzory oświadczeń: dot. realizacji zadań z BO na gruntach niestanowiących własności
Gminy Miasta Gdyni, dot. realizacji zadań z BO na terenie stanowiącym własność Skarbu
Państwa lub podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa oraz oświadczenia dot.
realizacji zadań, których istotą jest realizacja koncepcji autorskiej,
wzór oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni na potrzeby głosowania w BO 2020.

Patrz: Art. 5a ust. 3-7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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W dniu 9 czerwca 2020r. Prezydent podpisał ponadto Zarządzenie nr 2371/20/VIII/R
wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 1709/19/VIII/R w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego, w którym
w związku z pandemią koronowirusa wprowadził m.in. korektę do harmonogramu procesu i
metody prowadzenia warsztatów wypracowywania projektów miejskich.
Dodatkowy punkt odniesienia dla przebiegu Budżetu Obywatelskiego 2019 stanowiły Uchwała
nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta oraz Uchwała nr XLVI/1369/18 Rady Miasta
Gdyni z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni.

2. Osoby uprawnione do udziału w procesie
Do udziału w Budżecie Obywatelskim 2020 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 mieszkańca2. 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 oraz – w
przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni – na podstawie rejestru wyborców. Osoby
nie znajdujące się w bazie meldunków lub w rejestrze wyborców mogły zostać dołączone do
listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór stanowił
załącznik nr 10 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1709/19/VIII/R w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu
Obywatelskiego). Wypełnione oświadczenie można było złożyć w UrbanLabie przy al.
Zwycięstwa 96/98.

3. Projekty możliwe do zgłaszania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Katalog zadań
Środki Budżetu Obywatelskiego 2020 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.

2

Patrz: Art. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
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Zgodnie z zapisami §6 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego, z realizacji w ramach BO 2020 wyłączone były projekty, które:
1) są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) zawierają treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które
mogą być odebrane jako społecznie naganne;
3) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
4) nie stanowią kompletnej inwestycji lub działania, tzn. będą wymagały niezbędnych
uzupełnień, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji
projektu złożonego w ramach danej edycji Budżetu Obywatelskiego;
5) na etapie oceny projektów wymagają pogłębionych analiz związanych z oceną skutków
proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;
6) są sprzeczne z działaniami finansowymi z budżetu miasta w poprzednich latach;
7) są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami lub programami Gminy Miasta Gdyni;
8) noszą znamiona pomocy publicznej;
9) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie;
10) dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontów budynków, z
wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom z
niepełnosprawnością;
11) ich dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, przebudowa i remont miejsc
postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z
niepełnosprawnością.
Każde z proponowanych rozwiązań musiało spełniać warunki celowości, gospodarności i
zgodności z zasadami współżycia społecznego, a także ogólnodostępności. Ten ostatni warunek
został zdefiniowany i doprecyzowany w stosunku do roku 2019 w §8 uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego odrębnie dla różnego typu projektów
(inwestycyjnych, „miękkich” i zakupów, a także zadań realizowanych na terenach
administrowanych przez jednostki miejskie).

Projekty dzielnicowe i miejskie
W tym roku podobnie jak w roku poprzednim w Budżecie Obywatelskim w Gdyni można było
zgłaszać projekty dzielnicowe oraz miejskie.
Projekty dzielnicowe dotyczą potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy oraz co do zasady zakładają
realizację większości działań na terenie jednej dzielnicy. 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.
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.
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Projekty miejskie dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładają
realizację działań ważnych z punktu widzenia całej Gdyni. Łączna pula środków z BO na ten typ
projektów wyniosła 1,5 miliona złotych, a koszt pojedynczego projektu miejskiego nie mógł
przekroczyć 1 miliona złotych.

Podział środków finansowych w BO
Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2020 była rekordowa w
porównaniu do lat ubiegłych i wyniosła ostatecznie 10 608 600 zł. Składały się na nią:
10 001 536,38 zł jako kwota podstawowa oraz 606 872,23 zł, które nie zostały rozdysponowane
w poprzedniej edycji BO.
Dokładna wysokość puli w BO została określona wstępnie przez Prezydenta Miasta Gdyni w
Zarządzeniu nr 1709/19/VIII/R z dn. 17.12.2019 r., a podstawą do tego była Uchwała Rady
Miasta Nr XIV/476/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na
Budżet Obywatelski w 2020 roku, która stanowiła, iż środki na Budżet Obywatelski w 2020 roku
mają wynieść 0,6203% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 20183.
Z ww. puli 1 500 400 złotych przeznaczono na projekty miejskie, a pozostałe 9 108 200 zł
rozdysponowano proporcjonalnie pomiędzy 21 dzielnic. Na łączną kwotę środków
przypadających na dzielnicę w ramach kwoty podstawowej składały się stawka bazowa (po 125
000 zł dla każdej z dzielnic) oraz środki określone w ramach podziału pozostałej części kwoty
podstawowej, wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu z 31 grudnia
2018. 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 liczenia kwot na dzielnice przyjmowało się ich powierzchnię bez lasów i portowych terenów
przemysłowych.
W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne kwoty przypadające w ramach BO 2020 na każdą
z 21 dzielnic Gdyni.

3 Wartość ta jest zgodna z zapisami na temat 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 2020 roku z podziałem na
poszczególne dzielnice

Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana

Kwota
podstawowa na
dzielnicę
242 207 zł
768 530 zł
567 141 zł
497 454 zł
509 263 zł
273 189 zł
321 316 zł
205 247 zł
308 200 zł
307 701 zł
436 669 zł
518 959 zł
476 261 zł
401 659 zł
383 777 zł
301 633 zł
311 473 zł
394 048 zł
499 668 zł
430 891 zł
346 250 zł

Kwota
pozostała
z BO 2019
2 020 zł
0 zł
710 zł
400 zł
155 619 zł
45 310 zł
6 578 zł
6 100 zł
11 071 zł
1 600 zł
109 900 zł
0 zł
31 459 zł
16 115 zł
0 zł
0 zł
0 zł
8 100 zł
0 zł
205 526 zł
6 000 zł

Łączne kwoty na
dzielnice w BO 2020
(po zaokrągleniu)
244 200 zł
768 500 zł
567 900 zł
497 900 zł
664 900 zł
318 500 zł
327 900 zł
211 300 zł
319 300 zł
309 300 zł
546 600 zł
519 000 zł
507 700 zł
417 800 zł
383 800 zł
301 600 zł
311 500 zł
402 100 zł
499 700 zł
636 400 zł
352 300 zł

Pula dzielnicowa ogółem

8 501 536 zł

606 508 zł

9 108 200 zł

Dzielnica Gdyni

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zostało zarezerwowanych na
realizację projektów małych, których szacowana wartość nie mogła przekraczać 10 000 złotych.
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
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek

Pula środków na
projekty małe
(10% kwoty na
dzielnicę)
24 420 zł
76 850 zł
56 790 zł
49 790 zł
66 490 zł
31 850 zł
32 790 zł

8

Pula środków na
projekty duże
(90% kwoty na
dzielnicę)
219 780 zł
691 650 zł
511 110 zł
448 110 zł
598 410 zł
286 650 zł
295 110 zł
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Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana

21 130 zł
31 930 zł
30 930 zł
54 660 zł
51 900 zł
50 770 zł
41 780 zł
38 380 zł
30 160 zł
31 150 zł
40 210 zł
49 970 zł
63 640 zł
35 230 zł

190 170 zł
287 370 zł
278 370 zł
491 940 zł
467 100 zł
456 930 zł
376 020 zł
345 420 zł
271 440 zł
280 350 zł
361 890 zł
449 730 zł
572 760 zł
317 070 zł

Tab. 3: Kwota środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie

Środki na pulę miejską

III.

Kwota
podstawowa

Kwota pozostał
z BO 2019

Łącznie pula miejska
w BO 2020
(po zaokrągleniu)

1 500 000 zł

364,23 zł

1 500 400 zł

PRZEBIEG PROCESU

1. Przygotowania do uruchomienia procesu oraz działania promocyjnoinformacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2020

Przygotowania do uruchomienia procesu
Przygotowania do uruchomienia procesu BO 2020 rozpoczęły się na jesieni 2019 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. Oparciem w przygotowaniach była wypracowana w
2018 roku wieloletnia ramowa uchwała regulująca zasady procesu. Wszystkie dokumenty
regulujące przebieg BO 2020 [patrz: Podstawy prawne dla procesu konsultacji w trybie Budżetu
Obywatelskiego, s. 4] uwzględniały wnioski płynące z ewaluacji BO w roku poprzednim4.

4

Patrz: Raport z ewaluacji BO 2019,

https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Raport%20z%20ewaluacji%20BO2019.pdf.
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Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie uproszczenia, zwiększenia dostępności
i doprecyzowania zapisów np. ogólnodostępności. Zmianie uległ przede wszystkich
harmonogram. W 2020 roku cały proces rozpoczął się wcześniej, tak aby więcej czasu
przeznaczyć na weryfikację, a głosowanie zakończyć w trakcie roku szkolnego. Jedną z
ważniejszych zmian było również uproszczenie głosowania. Zamiast rangowania projektów,
wprowadzona została zasada wyboru maksymalnie trzech projektów dzielnicowych małych,
trzech projektów dzielnicowych dużych i trzech miejskich.
Dodatkowo wprowadzono możliwość dofinansowania projektu, nie wybranego w głosowaniu,
przez prywatnych darczyńców, a za drugie i trzecie miejsce w rankingu frekwencji realizację
dodatkowego małego projektu.
Na cały proces miała wpływ pandemia koronowiursa, która rozpoczęła się w drugiej połowie
marca, czyli w trakcie weryfikacji i wypracowywania projektów miejskich. Wprowadzone środki
bezpieczeństwa oraz wymogi epidemiologiczne wymusiły zmiany w sposobie realizacji
zaplanowanych etapów. Udało się jednak zachować przyjęty harmonogram.

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. Założony pierwotny plan, szczególnie na etapie głosowania,
musiał ulec zmianie i zostać dostosowany do zaistniałych warunków związanych z pandemią
koronowirusa. Z tego względu został położony nacisk na promocję on-line oraz zachęcanie
mieszkańców do takiego promowania swoich projektów.
Tab. 3: Harmonogram przeprowadzenia kampanii promocyjnej BO 2020
Etapy BO
W czasie
trwania
wszystkich
etapów

Składanie
wniosków

Ramy
czasowe
cały rok

27.01 –
24.02.2020

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

Tygodnik „Ratusz” (wkładka dot.
BO), fanpage na Facebooku,
reklama na stronach
internetowych gdynia.pl oraz na
FB, film instruktarzowy „jak
wypełnić wniosek, promocja w
10

Treści przekazu
Informacja o etapach
realizacji zwycięskich
projektów, ogłoszenie
terminów
poszczególnych działań
nowej edycji BO,
przybliżenie
mieszkańcom idei BO
Zachęcenie
mieszkańców do złożenia
własnego projektu,
promowanie idei BO
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Weryfikacja
złożonych
projektów

25.02 18.05.2020

Głosowanie na
złożone
projekty

822.06.2020

Ogłoszenie
wyników

03.07.2019

komunikacji miejskiej, plakaty w
spółdzielniach, przychodniach,
parafiach, instytucjach miejskich,
citylighty miejskie, słupy
ogłoszeniowe, filmy promocyjne
na FB oraz reklamy w gazetach i
radio, spotkania z Radami Dzielnic,
mieszkańcami, NGO, promocja
podczas Dnia Seniora, gadżety
promocyjne (ołówki, torby, kubki,
balony).
Informacje na stronie
www.bo.gdynia.pl oraz
www.gdynia.pl ; tygodnik „Ratusz”,
fanpage na Facebooku.
Informacje na stronie
www.bo.gdynia.pl oraz
www.gdynia.pl, tygodnik „Ratusz”
(wkładka dot. BO), fanpage na
Facebooku oraz płatna reklama,
promocja w komunikacji miejskiej,
plakaty dla autorów projektów
(drukowane oraz on-line), plakaty
w parafiach, spółdzielniach,
instytucjach miejskich, mobilne
punkty na rowerach cargo (po 2-3
dni w każdej dzielnicy oraz przez
cały okres głosowania przy
Bulwarze Nadmorskim), filmy
promocyjne, w tym film
instruktarzowy jak zagłosować,
reklama w radio oraz prasie,
mailing do autorów.
Informacje na stronie
www.bo.gdynia.pl oraz
www.gdynia.pl, tygodnik „Ratusz”,
fanpage na Facebooku, spotkanie
on-line transmitowane na fanpage
BO na Facebooku – oficjalne
ogłoszenie wyników, nagrody dla
dzielnic, w których była najwyższa
frekwencja w postaci statuetki
i dyplomów.
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Informacja o liczbie
złożonych wniosków,
informacja o przebiegu
weryfikacji
Zachęcenie
mieszkańców do
zagłosowania na
projekty Budżetu
Obywatelskiego,
promocja idei BO,
zachęcenie
wnioskodawców do
aktywnej promocji
projektów

Poinformowanie
mieszkańców o
wynikach, nagrodzenie
mieszkańców dzielnic, w
których była najwyższa
frekwencja
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Rys. 2: Plakaty zachęcające do złożenia wniosku i do zagłosowania na projekty Budżetu
Obywatelskiego

2. Zgłaszanie projektów

a) Projekty dzielnicowe

Zasady składania wniosków dzielnicowych
Wnioski dzielnicowe w gdyńskim Budżecie Obywatelskim można było składać od 27 stycznia do
24 lutego 2020 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, złożenie wniosku wymagało
wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz załączenia do niego niezbędnych załączników (w
zależności od typu projektu – np. zgody właściciela gruntu lub posiadacza praw do koncepcji
autorskiej). O przyjęciu wniosku decydowała data doręczenia.
Wymagane dokumenty można było składać na trzy sposoby:
•
•

•

przez Internet: za pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego,
osobiście:
- w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31,
- w Przystaniach, czyli domach sąsiedzkich prowadzonych przez LIS (przy ul. Opata
Hackiego 33 na Chyloni oraz przy ul. Lipowej 15 na Wielkim Kacku)
- w UrbanLabie przy al. Zwycięstwa 96/98;
drogą pocztową: na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31,
81-346 Gdynia.

Mieszkańcy mogli składać projekty 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. 5 raportu].
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Wniosek do Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który uzyskał
poparcie dla swojej inicjatywy potwierdzone podpisem na liście jej poparcia i przez
odpowiednią liczbę mieszkańców dzielnicy (nie licząc autora/rki), której projekt dotyczył. W tym
roku konieczna 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
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana

Wymagana liczba podpisów
mieszkańców popierających projekt
2
12
22
12
14
8
9
4
10
8
9
19
15
7
13
8
8
12
11
17
11

We wniosku obowiązkowo należało wpisać tytuł projektu, który wprost miał wskazywać
tematykę inicjatywy oraz adres proponowanej lokalizacji projektu w przypadku planowanych
inwestycji. W tytule projektów nie mogły znaleźć się nazwy własne.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – formularze zgłoszeniowe, cenniki
ułatwiające sporządzenie kosztorysu projektu, oświadczenia właścicieli nieruchomości i wzory
umów użyczenia gruntów (dla projektów realizowanych na terenach poza zasobami gminy) –
znajdowały się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Były również dostępne w
wersji drukowanej w wyżej wymienionych punktach.
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Złożone wnioski dzielnicowe
Ostatecznie w wyznaczonym terminie złożonych zostało 343 wniosków dzielnicowych. W
poniższej tabeli przedstawiono ich rozkład w podziale na dzielnice.
Tab. 5: Liczba złożonych wniosków w podziale na dzielnice

Dzielnica Gdyni
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana
Ogółem w Gdyni:

Liczba
wniosków
18
20
23
9
28
16
18
6
12
16
22
19
9
13
18
13
25
21
9
8
20
343

b) Projekty miejskie

Zasady składania wniosków miejskich
Projekty miejskie, czyli odpowiadające na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy i
ważne z punktu widzenia całego miasta, zostały wpracowane w formule warsztatowej. Na
warsztaty mógł się zapisać każdy mieszkaniec Gdyni, wypełniając formularz zgłoszeniowy lub
dzwoniąc do Laboratorium Innowacji Społecznych. Ostatecznie chęć udziału w warsztatach
potwierdziło 57 osób.
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Podobnie jak w ubiegłym roku projekty miejskie miały zostać wypracowane podczas cyklu 3
spotkań warsztatowych z udziałem mieszkańców i urzędników. Pierwotnie zaplanowano trzy
sobotnie warsztaty w terminach: 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia. Niestety ze względu na
wprowadzone restrykcje związane z koronowirusem proces musiał ulec zmianie i po pierwszym
warsztacie dalsza praca nad projektami była prowadzono w formule on-line.
Pierwszy warsztat był poświęcony wypracowaniu wstępnych koncepcji projektów w oparciu o
wizję i namysł nad potrzebami mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Zasadniczą zmianą warsztatów
miejskich w stosunku do ubiegłego roku było to, że grupy nie zostały podzielone według
kategorii z katalogu projektów BO. Zamiast tego uczestnicy mieli do wyboru „siedem wizji
miasta marzeń”, którego opis był wprowadzaniem do dyskusji nad oczekiwaniami i potrzebami
oraz formułowaniem pierwszych pomysłów.
Uczestnicy do wyboru mieli jedno z siedmiu miast marzeń: „miasto edukacyjno-obywatelskie”,
"miasto równościowe”, „miasto bezpieczne”, „miasto społeczno-kulturalne”, „miasto
zrównoważone”, „miasto przyjazne/wygodne do życia”, „miasto kreatywne”. Wszystkie grupy
były wspierane przez moderatorów oraz urzędników.
W efekcie pierwszego warsztatu powstało 30 pomysłów na projekty ogólnomiejskie. Wszystkie
zostały umieszczone na stronie internetowej bo.gdynia.pl tak, aby każdy chętny, kto nie mógł
wziąć udział w warsztacie mógł się z nimi zapoznać oraz wyrazić w komentarzu swoje opinie i
sugestie. Równolegle projektom przyglądali się miejscy urzędnicy i urzędniczki, których
zadaniem było wstępnie zweryfikować pomysły wypracowane na warsztatach i dać
rekomendacje do dalszej pracy nad projektami.
Pomysły te były omawiane i dopracowywane podczas kolejnych spotkań grup, prowadzonych
już w wersji on-line. Każda z nich, w uzgodnieniu z moderatorem, ustaliła sposób pracy
dostosowany do potrzeb i możliwości swych uczestników, z użyciem narzędzi do pracy zdalnej,
np. ZOOM. Pierwszym etapem nowej formuły było wypracowanie konkretnego projektu na
podstawie zalążka pomysłu, który pojawił się po pierwszym warsztacie. Następnie tak
przygotowany projekt trafił znów do opinii urzędników, na podstawie których grupa
dopracowywała finalną wersję.
W tej edycji zrezygnowano z ograniczenia liczby projektów miejskich, które mogły trafić pod
głosowanie. Każdy pomysł, który przyjął formę projektu i został pozytywnie zweryfikowany
przed urzędników mógł być poddany pod czerwcowe głosowanie. Jeszcze jednym niezbędnym
wymogiem było uzyskanie poparcia minimum 100 osób. Listy z podpisami należało dostarczyć
najpóźniej do 22 maja.
Finalnie 13 projektów miejskich przeszło pozytywną weryfikację merytoryczną oraz zostało
poddanych pod głosowanie. Dwa projekty, z powodu m.in. zbyt wysokich kosztów, uznano za
niemożliwe do realizacji.
c) Wsparcie dla mieszkańców w pisaniu wniosków
Mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić projekt w tegorocznej edycji BO, poza pomocą pracowników
Laboratorium Innowacji Społecznych w godzinach pracy instytucji, mogli skorzystać z
dodatkowych form konsultacji i spotkań. Były to:
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•

•

•

•

Budżetu Wieczorową Porą - dyżury w siedzibie LIS w godzinach od 17.00 do 20.00 w
każdy czwartek, prowadzone przez cały okres, w którym można było składać wnioski,
czyli od 27 stycznia do 24 lutego. Łącznie odbyły się 4 takie dyżury, podczas których
mieszkańcy mogli skonsultować pomysł na projekt oraz uzyskać pomoc w
wypełnieniu wniosku.
Dzień Otwarty BO – sobotnie wydarzenie, podczas którego można było uzyskać
wsparcie przy złożeniu projektu dzielnicowego od pracowniczek Laboratorium
Innowacji Społecznych, zapisać się na warsztaty projektów miejskich, a także
dowiedzieć się o innych możliwościach realizacji i sfinansowania swoich pomysłów.
Dodatkową atrakcją była projekcja filmu „La Comuna 9. Reclaiming a City / La
Comuna 9. Odzyskując miasto” opowiadającego o budżecie partycypacyjnym w
kolumbijskim mieście Meddelin. Dzień otwarty odbył się 1 lutego w UrbanLabie (al.
Zwycięstwa 96/98).
Maraton pisania wniosków – sobotnie wydarzenie z udziałem urzędników i
urzędniczek z wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek, które zajmują się weryfikacją
i realizacją projektów (łącznie ponad 30 osób), z którymi można było skonsultować
szczegóły projektów. Maraton odbył się 15 lutego w UrbanLabie (al. Zwycięstwa
96/98).
Spotkania w Radach Dzielnic – spotkania dedykowane mieszkańcom i mieszkankom
poszczególnych dzielnic orgaznizowane przez Biura Rad dzielnic przy wsparciu
Laboratorium Innowacji Społecznych. Spotkania polegały na przybliżeniu zasad BO,
w szczególności składania wniosków oraz dyskusji nad pomysłami na projekty
odpowiadającymi na potrzeby mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy. W sumie
odbyło się pięć takich spotkań (dzielnice: Chylonia, Cisowa, Dąbrowa, Pustki
Cisowskie-Deptowo oraz wspólne spotkanie dla dzielnic północnych – Obłuża,
Oksywia, Pogórza i Babich Dołów).

Dodatkowo obyły się spotkania dedykowane rodzicom zorganizowane we współpracy z Gdynią
rodzinną oraz dla młodzieży z gdyńskich szkół w Wymiennikowni.

3. Weryfikacja złożonych projektów i tryb odwoławczy
Weryfikacja projektów przebiegała dwuetapowo. Od 25 lutego do 10 marca 2020 r. trwała
tzw. weryfikacja ogólna, podczas której wnioski dzielnicowe były sprawdzane 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
liczba załączników jest zgodna z deklaracją wnioskodawcy, 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.
16
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W dniu 11 marca, ogłoszona została lista projektów dzielnicowych, które przeszły weryfikację
ogólną.
Następnie rozpoczął się drugi etap weryfikacji - analiza techniczno-finansowa możliwości
realizacji zaproponowanych projektów. Od dnia 11 marca wnioski dzielnicowe trafiały do
właściwych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni. Ten etap
zakończył się 18 maja 2020 r. ogłoszeniem listy projektów, które przeszły weryfikację.
Weryfikacja projektów miejskich dokonywana była pomiędzy warsztatami i spotkaniami online. Od 10 do 16 marca urzędnicy weryfikowali wstępne pomysły na projekty, sformułowane
na tzw. fiszkach projektowych, których format opracowany został przez pracowników LIS.
Weryfikacja projektów wypracowanych na drugim warsztacie on-line trwała od 11 – 24
kwietnia, a finalnych wersji projektów od 5 – 10 maja.
Autor, którego projekt został uznany za niemożliwy do realizacji, miał prawo złożyć odwołanie
od wyniku tej oceny. W przypadku projektów miejskich, czas na składanie odwołań miał miejsce
od 11 do 13 maja, w projektach dzielnicowych – od 18 do 20 maja 2020 roku. Odwołania, które
wpłynęły w tych terminach do Laboratorium Innowacji Społecznych (w formie papierowej lub
mailowo), przekazane zostały Prezydentowi, który podejmował decyzję dotyczącą
podtrzymania lub zmiany wyników weryfikacji każdego z projektów.
14 autorów projektów dzielnicowych zdecydowało się odwołać od negatywnej weryfikacji.
Dodatkowo Rada ds. BO korzystając ze swoich kompetencji zarekomendowała dodatkowe
przyjrzenie się 10 projektom, które miały potencjał realizacyjny. Decyzją Prezydenta – 6 z tych
projektów zostało skierowanych do głosowania, a w przypadku 9 projektów z odwołań,
negatywna weryfikacja została podtrzymana.
W przypadku projektów miejskich, odwołanie zostało złożone co do negatywnej oceny jednego
z nich. Podobnie jak w przypadku projektów dzielnicowych Prezydent rozpatrzył odwołanie, ale
nie zmienił wyniku weryfikacji.
Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020
została upubliczniona 26 maja 2020 r. Znalazło się na niej 269 projektów dzielnicowych oraz 13
projektów miejskich. Kolejność projektów BO na listach określono w drodze losowania, które
przeprowadzili członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego na spotkaniu on-line w dniu 25
maja.
8 czerwca, decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, jeden z projektów został skreślonych z list do
głosowania w związku z naruszeniem zasad regulaminu BO 2020 (na podstawie § 27 pkt 1
Uchwały nr IV/80/18 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego). Ostatecznie na listach do głosowania znalazło się 268 projektów z 21 dzielnic
Gdyni oraz 13 projektów miejskich.
Z listą projektów oraz dokładnym opisem każdego z przedsięwzięć można było zapoznać się na
stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.
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Tab. 7: Liczba wniosków poddanych pod głosowanie w podziale na dzielnice

Dzielnica Gdyni
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana
Ogółem w Gdyni:

Liczba
projektów
dużych
6
5
7
3
11
5
7
3
5
5
7
7
2
2
4
4
13
3

Liczba
projektów
małych
5
12
10
4
15
7
10
3
6
9
10
5
6
8
8
7
8
9

1

6

3
8
111

3
7
158

Ogólna
liczba
wniosków
11
17
17
7
26
12
17
6
11
14
17
12
8
10
12
11
21
12
7
6
10
269

4. Głosowanie na projekty

a) Sposób głosowania
Wybór projektów do realizacji został przeprowadzony w formie głosowania elektronicznego za
pośrednictwem portalu Budżetu Obywatelskiego. W BO2020 formuła głosowania była
zdecydowanie uproszczona w porównaniu do roku poprzedniego. Zrezygnowano z rangowania
projektów. Każdy z głosujących, po wejściu na stronę www.bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony
głosowania, musiał:
•

podać numer PESEL oraz imię matki,

•

wskazać maksymalnie 3 projekty, które chce poprzeć na poziomie ogólnomiejskim,

•

wybrać jedną dzielnicę (w przypadku poziomu dzielnicowego),

•

wskazać maksymalnie 3 projekty dzielnicowe duże i 3 dzielnicowe małe.
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Głosujący miał również możliwość pominięcia wybranego poziomu.
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, która pozostała do
dyspozycji po odjęciu od kwoty ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona została dla
pozostałych projektów dużych, aż do wyczerpania środków dla danej dzielnicy.
Podobnie w przypadku projektów miejskich zwycięskie projekty to te, które uzyskały największą
liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację
projektów miejskich, z tym że musiało zagłosować na nie co najmniej 1000 osób.
Środki, których nie udało się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej
dzielnicy w kolejnej edycji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rada właściwej dzielnicy przedłoży
Prezydentowi w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania uchwałę ze zobowiązaniem
do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu pierwszego „pod kreską”. Dotyczy
to zarówno projektów małych jak i dużych. Taką decyzję radni dzielnicowi muszą podjąć i
przekazać Prezydentowi do 25 września 2020 roku.
Wzorem poprzednich trzech edycji BO, specjalna nagroda czekała na dzielnicę, w której
odnotowana została najwyższa frekwencja w głosowaniu na projekty dzielnicowe. W ramach
docenienia aktywności mieszkańców, w dzielnicy tej do realizacji miał trafić dodatkowy projekt
duży (tzw. Projekt „+1”) – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się „pod kreską”.
Pierwszy raz dodatkowo zostały wyróżnione również dzielnice z drugiego i trzeciego miejsca w
rankingu frekwencji, za które uzyskiwały nagrodę w postaci realizacji projektu małego „pod
kreską”.
b) Przebieg głosowania
Głosowanie na projekty odbywała się od 8 do 22 czerwca 2010 roku. Każda osoba uprawniona
do głosowania w BO 2020 mogła oddać swój głos samodzielnie za pośrednictwem portalu
Budżetu Obywatelskiego. Osoby, które nie dysponują dostępem do internetu lub potrzebowały
wsparcia w skorzystaniu z aplikacji, mogły oddać swój głos w wyznaczonych do tego miejscach.
Z powodów bezpieczeństwa podyktowanych ogłoszonym stanem pandemii, liczba miejsc, w
których głosować mogą osoby nie mające dostępu do internetu została ograniczona.
•

Przystań Lipowa, ul. Lipowa 15,

•

Przystań Śmidowicza, ul. Śmidowicza 49

•

Przystań Opata Hackiego, ul. Opata Hackiego 33

•

Wymiennikownia, ul. Kartuska 20B,

•

Wyznaczone filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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 do głosowania wyjaśniały
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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.
Podobnie jak w 2019 roku, 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
portalach 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. Do takiej sytuacji doszło w
przypadku jednego z projektów, w stosunku do którego Prezydent Miasta podjął decyzję o
dyskwalifikacji i skreśleniu z listy do głosowania.
Każdego dnia w okolicach godz. 10 na facebookowym profilu BO podawana była frekwencja w
dzielnicach. Pierwsze wyniki podane były we wtorek 9 czerwca, ostatnie – w poniedziałek 22
czerwca.

c) Wyniki głosowania
Przez 15 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2020 oddały łącznie 28 943 osoby, czyli
12,66% osób uprawnionych do głosowania w BO. Na projekty dzielnicowe zagłosowały 30 523
osoby (13,19% uprawnionych), a na miejskie – 23 967 osób (10,36% uprawnionych).
Poniżej przedstawiono dane nt. liczby głosujących i rozkład frekwencji w poszczególnych
dzielnicach Gdyni oraz w skali całego miasta.
Tab. 8: Liczba oddanych głosów i frekwencja w głosowaniu w BO 2020

Dzielnica Gdyni

Liczba
oddanych
głosów

Liczba
mieszkańców
stałych
i czasowych
31-12-2019 r.

Frekwencja

Mały Kack
Chwarzno - Wiczlino
Redłowo
Grabówek
Babie Doły
Dąbrowa
Wzgórze Św. Maksymiliana
Pustki Cisowskie - Demptowo

3072
3923
2323
1531
321
2111
1413
1072

9 493
12 563
8 131
8 866
2 001
14 013
10 760
8 218

32,36%
31,23%
28,57%
17,27%
16,04%
15,06%
13,13%
13,04%
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Kamienna Góra
Wielki Kack
Karwiny
Obłuże
Działki Leśne
Pogórze
Leszczynki
Śródmieście
Orłowo
Cisowa
Witomino
Chylonia
Oksywie

482
1239
1110
1991
757
1218
729
1042
403
677
983
1253
833

3 908
11 123
10 121
18 363
7 350
12 541
7 618
11 549
6 788
11 544
17 069
21 830
14 740

12,33%
11,14%
10,97%
10,84%
10,30%
9,71%
9,57%
9,02%
5,94%
5,86%
5,76%
5,74%
5,65%

Łącznie - głosy w dzielnicach

28 483

228 589

12,46%

Łącznie - głosy na projekty
miejskie

27 344

228 589

11,96%

Liczba kart do
głosowania/frekwencja
ogółem

28 943

228 589

12,66%

W wyniku głosowania mieszkańcy wskazali wstępnie do realizacji łącznie 116 projektów
dzielnicowych oraz 1 projekt miejski, które zmieściły się w puli środków przeznaczonych na
Budżet Obywatelski 2020. Ich łączna wartość to 9 263 874 zł – z czego wartość projektów
dzielnicowych to 8 263 874 zł, a projektu miejskiego – 1 mln zł. Z puli na projekty miejskie nie
zostało wykorzystanych zatem 500 000 zł, zaś z puli dzielnicowej - 844 326 zł. Żadna z dzielnic
nie wykorzystała w całości puli przeznaczonej dla nich. Środki te powiększą pulę Budżetu
Obywatelskiego w kolejnym roku.
Dodatkowo do realizacji trafi również tzw. Projekty „+1”, w dzielnicach gdzie osiągnięto
najwyższą frekwencję. Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy dzielnicy Mały Kack, gdzie
frekwencja wyniosła 32,36% i właśnie tam zostanie zrealizowany dodatkowy projekt duży. Na
drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się odpowiednio:
Chwarzno-Wiczlino (31,23%) oraz Redłowo (28,57 %). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną
dodatkowe projekty małe.
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Tab. 9: Liczba projektów wskazanych do realizacji w podziale na dzielnice
Dzielnica
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze

Projekty duże
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

Projekty małe
3
8
6
4
7
4
3
2
3
3
5
5
5
4
3

Łącznie
4
13
8
5
10
5
4
3
4
4
7
6
6
5
5

Pustki Cisowskie-Demptowo

1

3

4

Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino

2
1
1
2

4
4
5
3

6
5
6
5

Wzgórze św. Maksymiliana

1

3

4

Ogółem w Gdyni:

32

87

119

Ostateczna liczba projektów, które trafią do realizacji, może jednak ulec zwiększeniu na skutek
wykorzystania przez rady dzielnic możliwości dofinansowania projektów „pierwszych pod
kreską” z ich budżetów. Tegoroczne regulacje BO2020 dają również taką możliwość prywatnym
darczyńcom.
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Tab. 10: Wykorzystanie środków z BO 2020 w podziale na dzielnice (stan na 30.07.2020r.)

Babie Doły
ChwarznoWiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki CisowskieDemptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze św.
Maksymiliana
SUMA:

Łączna pula
dzielnicowa

Pula na
projekty duże

244 200 zł

219 780 zł

Wykorzystane
środki na projekty
duże
219 780 zł

24 420 zł

Wykorzystane
środki na
projekty małe
22 395 zł

768 500 zł

691 650 zł

424 088 zł

76 850 zł

67 145 zł

277 267 zł

0 zł

491 233 zł

567 900 zł
497 900 zł
664 900 zł
318 500 zł
327 900 zł
211 300 zł
319 300 zł
309 300 zł
546 600 zł
519 000 zł
507 700 zł
417 800 zł
383 800 zł

511 110 zł
448 110 zł
598 410 zł
286 650 zł
295 110 zł
190 170 zł
287 370 zł
278 370 zł
491 940 zł
467 100 zł
456 930 zł
376 020 zł
345 420 zł

480 000 zł
448 110 zł
355 855 zł
286 650 zł
295 110 zł
105 755 zł
285 000 zł
278 300 zł
491 940 zł
467 100 zł
455 134 zł
374 988 zł
347 932 zł

56 790 zł
49 790 zł
66 490 zł
31 850 zł
32 790 zł
21 130 zł
31 930 zł
30 930 zł
54 660 zł
51 900 zł
50 770 zł
41 780 zł
38 380 zł

55 387 zł
39 960 zł
60 250 zł
29 795 zł
30 000 zł
18 464 zł
25 400 zł
29 900 zł
46 724 zł
49 014 zł
49 196 zł
34 040 zł
30 000 zł

32 513 zł
9 830 zł
248 795 zł
2 055 zł
2 790 zł
87 081 zł
8 900 zł
1 100 zł
7 936 zł
2 886 zł
3 370 zł
8 772 zł
5 868 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

535 387 zł
488 070 zł
416 105 zł
316 445 zł
325 110 zł
124 219 zł
310 400 zł
308 200 zł
538 664 zł
516 114 zł
504 330 zł
409 028 zł
377 932 zł

301 600 zł

271 440 zł

269 995 zł

30 160 zł

27 380 zł

4 225 zł

0 zł

297 375 zł

311 500 zł
402 100 zł
499 700 zł
636 400 zł

280 350 zł
361 890 zł
449 730 zł
572 760 zł

200 141 zł
361 890 zł
448 945 zł
572 200 zł

31 150 zł
40 210 zł
49 970 zł
63 640 zł

27 005 zł
31 747 zł
49 050 zł
25 709 zł

84 354 zł
8 463 zł
1 705 zł
38 491 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

227 146 zł
393 637 zł
497 995 zł
597 909 zł

352 300 zł

317 070 zł

317 070 zł

35 230 zł

29 330 zł

5 900 zł

0 zł

346 400 zł

9 108 200 zł

8 197 380 zł

7 485 983 zł

910 820 zł

777 891 zł

844 326 zł

0 zł

8 263 874 zł

Pula na projekty
małe

24

2 025 zł

Dodatkowe
środki z rady
dzielnicy
0 zł

Wykorzystane
środki z BO
ogółem
242 175 zł

Niewykorzystane
środki ogółem

5. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji

Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 25 czerwca 2020
roku. Ze względu na ograniczenia w organizowaniu spotkań ogłoszenie wyników odbyło
w wersji on-line. Podczas transmitowanego na fanpage BO na Facebooku spotkania
Wiceprezydent Michał Guć zaprezentował zwycięskie projekty, wręczając wirtualnie
pamiątkowe nagrody dla dzielnic z najwyższą frekwencję w głosowaniu. Wyróżnione zostały
Mały Kack, Chwarzno-Wiczlino oraz Redłowo. W tym samym dniu pełne wyniki głosowania
zostały opublikowane na stronie www.bo.gdynia.pl.
Szczegółowe wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020 w Gdyni przedstawiono
w poniższej tabeli.
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Tab. 11: Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020

Poziom

Numer
na liście

Tytuł

Koszt

Liczba
punktów

Zwycięski

6 400 zł

221

tak

Babie Doły
Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 244 200 zł
Środki niewykorzystane: 2 025 zł
projekty małe
Uzupełnienie zieleni miejskiej między ulicą Dedala 4 i 6 a
koroną klifu.

dzielnicowy

4

dzielnicowy

2

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Babie Doły)

5 995 zł

112

tak

dzielnicowy

1

Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską
przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na
lotnisku

10 000 zł

102

tak

dzielnicowy

5

9 200 zł

101

nie

dzielnicowy

3

9 964 zł

85

nie

219 780 zł

236

tak

dzielnicowy

4

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Babie Doły
rozwijające pamięć i koncentrację
projekty duże
Park kieszonkowy na placu po byłym baraku mieszkalnym
przy ulicy Dedala
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dzielnicowy

3

Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy
ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

170 230 zł

131

nie

dzielnicowy

1

Montaż dwóch defibrylatorów - przy parafii przy ul.
Rybaków oraz w okolicy samolotu - pomnika przy ul. Ikara

37 800 zł

117

nie

dzielnicowy
dzielnicowy

6
2

Plac zabaw przy szkole SP 28
Chodnik na części ul. Rybaków

219 780 zł
188 500 zł

109
85

nie
nie

5

Zajęcia sportowe (np. dla uczniów, pilates, zumba,
ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami
z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców
w każdym wieku

36 250 zł

69

nie

dzielnicowy

Chwarzno-Wiczlino
Liczba projektów zwycięskich: 13
projekty małe: 8
projekty duże: 5
Łączna pula środków na dzielnicę: 768 500 zł
Środki niewykorzystane: 277 267 zł
projekty małe
dzielnicowy

3

Piknik rodzinny z OSP Wiczlino z wymianą sąsiedzką rzeczy

10 000 zł

1862

tak

dzielnicowy
dzielnicowy

5
1

Cykl pokazów filmowych w plenerze pod gwiazdami
Dwa spektakle teatralne w plenerze dla dzieci

10 000 zł
10 000 zł

1282
909

tak
tak

dzielnicowy

11

Cykl zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami
pilatesu, stretchingu i zdrowego kręgosłupa dla
mieszkańców w każdym wieku

9 940 zł

908

tak

dzielnicowy

6

Gry i zabawy z mapą i kompasem – 3 imprezy dla młodych,
starszych i najstarszych w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino

7 800 zł

749

tak
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dzielnicowy

12

Zajęcia taneczne dla wszystkich mieszkańców niezależnie
od wieku i poziomu zaawansowania

9 680 zł

742

tak

dzielnicowy

8

Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej
dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy

9 725 zł

660

tak

dzielnicowy

9

Zimowe kino w Chwarznie Wiczlinie – projekcja pięciu
filmów

10 000 zł

482

Projekt +1

dzielnicowy

2

Ogólnodostępne zajęcia sportowe- unihokej dla wszystkich

8 810 zł

478

nie

dzielnicowy

7

5 995 zł

473

nie

dzielnicowy

10

10 000 zł

417

nie

dzielnicowy

4

9 964 zł

366

nie

dzielnicowy

5

143 900 zł

2533

tak

28 450 zł

2263

tak

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (ChwarznoWiczlino)
Organizacja imprezy biegowej dla dzieci i młodzieży
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy ChwarznoWiczlino rozwijające pamięć i koncentrację
projekty duże
Chodnik łączący Wiczlino Ogród z ul. Wiczlińską

dzielnicowy

1

Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora
(AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowooddechowej z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców
dzielnicy

dzielnicowy

4

Postawienie figur – ryb blokujących parkowanie i
uspakajających ruch w okolicach szkolnych dróg

20 000 zł

1310

tak

dzielnicowy

2

Wybieg dla psów przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Chwarznie-Wiczlinie

148 200 zł

1231

tak

dzielnicowy

3

Oświetlenie i uspokojenie ruchu na ulicy Żaglowej na
odcinku 1-14

83 538 zł

1076

tak

Chylonia
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Liczba projektów zwycięskich: 8
projekty małe: 6
projekty duże: 2
Łączna pula środków na dzielnicę: 567 900 zł
Środki niewykorzystane: 32 513 zł

dzielnicowy

6

dzielnicowy

10

dzielnicowy

projekty małe
Kino plenerowe na Chyloni - projekcja czterech filmów w
Parku Kilońskim

10 000 zł

624

tak

Warsztaty robotyki z klockami Lego, eksperymenty,
rytmika, spotkania autorskie, teatralne, podróżnicze oraz z
dietetyczką w Bibliotece Chylonia

10 000 zł

395

tak

5

Manewry ratownicze dla młodzieży z symulacjami
wypadków przy udziale profesjonalnych służb
ratowniczych

9 994 zł

384

tak

dzielnicowy

9

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie
dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

9 970 zł

338

tak

dzielnicowy

7

Montaż lustra drogowego przy Swarzewskiej 48 - wyjazd z
parkingu, + strefa 30 km/h

5 423 zł

260

tak

dzielnicowy

3

Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów

10 000 zł

217

tak

dzielnicowy
dzielnicowy

2
8

Biegi dla dzieci i młodzieży
Cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów

10 000 zł
10 000 zł

212
198

nie
nie

dzielnicowy

4

Przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych z siatkówki dla
młodzieży i dorosłych na różnych poziomach
zaawansowania

10 000 zł

159

nie

dzielnicowy

1

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Chylonia)

5 995 zł

157

nie

projekty duże
29

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dot. Budżetu Obywatelskiego 2020

dzielnicowy
dzielnicowy
dzielnicowy
dzielnicowy

4
7
1
5

Skate Park w Parku Kilońskim
Modernizacja sceny w Parku Kilońskim
Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej
Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja

360 000 zł
120 000 zł
258 240 zł
412 858 zł

536
501
485
479

tak
tak
nie
nie

dzielnicowy

3

Budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal i stanowiskiem
do pchnięcia kulą wraz z zagospodarowaniem terenu przy
Szkole Podstawowej nr 40

456 238 zł

462

nie

dzielnicowy

2

Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w
Parku Kilońskim

20 000 zł

258

nie

dzielnicowy

6

Festyn dzielnicowy patrona Szkoły Podstawowej nr 10
wraz z paradą święta ulicy Chylońskiej

49 900 zł

195

nie

10 000 zł

348

tak

9 960 zł

304

tak

10 000 zł

299

tak

10 000 zł

295

tak

Cisowa
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 4
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 497 900 zł
Środki niewykorzystane: 9 830 zł
dzielnicowy

4

dzielnicowy

3

dzielnicowy

2

dzielnicowy

1

projekty małe
Cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów
Organizacja sześciu wyjść do placówek kultury dla
seniorów z Cisowej
Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów
Warsztaty psychologiczno-rozwojowe oraz spotkanie
integracyjne dla seniorów
projekty duże
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dzielnicowy

1

Festyny dzielnicowe i na Dzień Dziecka, kino i teatr
plenerowy, wycieczki, ogród sensoryczny, kontener i
pracownie naukowe na terenie SP 31, liga piłkarska, kursy i
warsztaty

dzielnicowy

2

Ogród dydaktyczny i szachy plenerowe na terenie Szkoły
Podstawowej nr 31

185 716 zł

412

nie

3

Przebudowa placu zabaw przy ul. Szubińskiej wraz z
dostosowaniem do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

448 110 zł

352

nie

dzielnicowy

448 110 zł

548

tak

Dąbrowa
Liczba projektów zwycięskich: 10
projekty małe: 7
projekty duże: 3
Łączna pula środków na dzielnicę: 664 900 zł
Środki niewykorzystane: 248 795 zł
projekty małe
dzielnicowy

4

Zielona wyspa na stawie przy skwerze ks. Piotra Mazura

7 000 zł

863

tak

dzielnicowy

8

Kino letnie na Dąbrowie - projekcja czterech filmów w
plenerze

10 000 zł

728

tak

dzielnicowy

12

Stworzenie bezpiecznego zakątka dla kaczek poprzez
zakup drewnianej platformy oraz wykonanie nasadzeń na
brzegu stawu przy skwerze ks. Piotra Mazura

9 500 zł

678

tak

dzielnicowy

11

Dozownik ziarna dla kaczek przy stawie na skwerze ks.
Piotra Mazura

8 750 zł

496

tak

dzielnicowy

13

Domki/hotele dla owadów w trzech lokalizacjach: ZSP nr 3,
Leśna Polana, Park Kieszonkowy przy ul. Miętowej

6 000 zł

468

tak
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dzielnicowy

10

Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle pod gołym niebem
(dla dzieci i dla dorosłych)

9 000 zł

456

tak

dzielnicowy

3

Szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - pierwsza pomoc
oraz taniec towarzyski

10 000 zł

345

tak

dzielnicowy

9

Zajęcia z języka włoskiego i hiszpańskiego na Dąbrowie

10 000 zł

340

nie

dzielnicowy

2

Cykl warsztatów z robotyki dla dzieci oraz zakup laptopa
do nauki programowania w Bibliotece Dąbrowa

10 000 zł

288

nie

dzielnicowy

14

Festyn integracyjny, wspólne sadzenie kwiatów oraz
wyprzedaż garażowa

10 000 zł

252

nie

dzielnicowy

1

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Dąbrowa)

5 995 zł

224

nie

dzielnicowy

7

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Dąbrowa
rozwijające pamięć i koncentrację

9 964 zł

215

nie

dzielnicowy

6

Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia dla
najmłodszych na Dąbrowie

8 500 zł

175

nie

dzielnicowy

15

Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem przez uczniów szkół
podstawowych na Dąbrowie

10 000 zł

137

nie

dzielnicowy

5

Cykliczne zajęcia dla dzieci i rodziców- zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6-24msc oraz
warsztaty chustonoszenia

10 000 zł

117

nie

164 000 zł

963

tak

94 855 zł

842

tak

dzielnicowy

1

dzielnicowy

8

projekty duże
Park Linowy dla dzieci i młodzieży na Dąbrowie
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców
dzielnicy na terenie Leśnej Polany w okolicy ulicy
Szafranowej
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dzielnicowy

3

Montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku
autobusowym "Dąbrowa Centrum" w kierunku centrum
Gdyni

dzielnicowy

5

Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura

438 000 zł

607

nie

dzielnicowy

7

Fontanna na stawie przy Skwerze Księdza Piotra Mazura

66 000 zł

595

nie

dzielnicowy

9

Park kieszonkowy w okolicy przystanku Dąbrowa Centrum

58 300 zł

466

nie

dzielnicowy

2

Boisko przy ul. Kolendrowej - wymiana nawierzchni oraz
montaż bramek i piłkochwytów

236 500 zł

461

nie

dzielnicowy

10

Budowa pochylni zewnętrznej oraz platformy schodowej
ułatwiających dostęp do SP nr 45 dla osób z
niepełnosprawnością oraz wózków dziecięcych

156 500 zł

433

nie

dzielnicowy

11

Remont schodów przy ulicy Gorczycowej w Gdyni

207 060 zł

403

nie

dzielnicowy

6

Montaż elementów uspokojenia ruchu samochodowego
na skrzyżowaniu ul. Sojowej z ul. Słonecznikową w celu
poprawy bezpieczeństwa pieszych

171 000 zł

199

nie

dzielnicowy

4

Montaż dwóch multimedialnych ławek solarnych: na
terenie skweru im. Ks. Piotra Mazura i/lub przy przystanku
"Dąbrowa Centrum 01"

45 530 zł

168

nie

Działki Leśne
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 4
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 318 500 zł
Środki niewykorzystane: 2 055 zł
projekty małe
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663

tak
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dzielnicowy

2

Dwa spektakle teatralne w plenerze: dla dzieci i dorosłych

8 000 zł

309

tak

dzielnicowy

7

Rodzinne warsztaty budowy domków dla małych zwierząt

5 800 zł

296

tak

dzielnicowy

1

dzielnicowy

3

dzielnicowy

5

dzielnicowy

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Działki
Leśne)
Nauka języka hiszpańskiego dla początkujących
Treningi siłowe i cardio oraz zumba dla każdego
mieszkańca dzielnicy

5 995 zł

227

tak

10 000 zł

213

tak

4 400 zł

208

nie

4

Cykl zajęć zumba fitness dla każdego mieszkańca dzielnicy

2 960 zł

198

nie

dzielnicowy

6

9 600 zł

135

nie

dzielnicowy

4

Organizacja imprezy biegowej dla dzieci i młodzieży
projekty duże
Strefa zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy
ul.Tatrzańskiej 40

286 650 zł

428

tak

dzielnicowy

1

Przejście dla pieszych na wysokości budynku przy ul.
Warszawskiej 72

200 000 zł

355

nie

dzielnicowy

2

Wykonanie kolorowego miasteczka ruchu drogowego wraz
z wymianą nawierzchni na terenie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

286 650 zł

330

nie

dzielnicowy

3

Zajęcia korygujące wady postawy dla dzieci i młodzieży

19 865 zł

263

nie

dzielnicowy

5

Organizacja sześciu szkoleń z pierwszej pomocy oraz
pikników sportowych dla mieszkańców dzielnicy

36 750 zł

185

nie

Grabówek
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Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 327 900 zł
Środki niewykorzystane: 2 790 zł

dzielnicowy

1

dzielnicowy

4

dzielnicowy

2

dzielnicowy
dzielnicowy

10
7

dzielnicowy

6

dzielnicowy

projekty małe
Ćwiczenia profilaktyczno-lecznicze w trosce o zdrowy
kręgosłup dla dwóch grup.
Język włoski i język hiszpański dla początkujących
Letnie spektakle dla dzieci i dorosłych na Grabówku (dwa
przedstawienia)
Cykl pokazów filmowych w plenerze
Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku.

10 000 zł

555

tak

10 000 zł

442

tak

10 000 zł

361

tak

10 000 zł
10 000 zł

343
343

nie
nie

Akcja społeczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców
Grabówka mająca na celu zachęcenie właścicieli psów do
sprzątania po swoich czworonogach

10 000 zł

289

nie

3

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Grabówek)

5 995 zł

266

nie

dzielnicowy

5

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci w dwóch grupach
wiekowych w okresie jesienno-zimowym.

10 000 zł

193

nie

dzielnicowy

9

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Grabówek
rozwijające pamięć i koncentrację

9 964 zł

174

nie

dzielnicowy

8

Cykliczne spacery i pikniki na łonie natury oraz warsztaty
edukacyjne dla rodziców z dziećmi

10 000 zł

161

nie

295 110 zł

876

tak

dzielnicowy

2

projekty duże
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy Szkole
Podstawowej 52 przy ul. Okrzei
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dzielnicowy

7

dzielnicowy

3

dzielnicowy

1

dzielnicowy

6

dzielnicowy

4

Zaaranżowanie zieleni wzdłuż ul. Morskiej na odcinku od
ul. Mireckiego do ul. Grabowo
Stworzenie mieszkańcom Grabówka, tuż przy wejściu do
lasu od ul. Demela, miejsca spotkań, odpoczynku i
rekreacji
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych
przy ul. Komandorskiej
Język angielski dla przedszkolaków

292 330 zł

679

nie

44 700 zł

439

nie

295 000 zł

370

nie

83 300 zł

322

nie

36 000 zł

150

nie

8 500 zł

328

tak

Kamienna Góra
Liczba projektów zwycięskich: 3
projekty małe: 2
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 211 300 zł
Środki niewykorzystane: 87 081 zł
projekty małe
Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia dla
najmłodszych na Kamiennej Górze

dzielnicowy

3

dzielnicowy

2

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Kamienna
Góra rozwijające pamięć i koncentrację

9 964 zł

172

tak

dzielnicowy

1

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Kamienna
Góra)

5 995 zł

152

nie

105 755 zł

361

tak

projekty duże
dzielnicowy

2

Remont schodów wraz z budową kładki dla osób
niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych w
tym apteki i przychodni stomatologicznej przy ul. Żołnierzy
I AWP 3-11
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dzielnicowy

3

Remont podjazdów dla wózków na schodach
prowadzących od ulicy Słowackiego do Piotra Skargi, przez
teren Szkoły Podstawowej nr 51

dzielnicowy

1

Wiata do przewijania i karmienia dzieci na gdyńskim
bulwarze

118 375 zł

206

nie

61 300 zł

127

nie

9 800 zł

632

tak

Karwiny
Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 319 300 zł
Środki niewykorzystane: 8 900 zł
dzielnicowy

1

projekty małe
Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Brzechwy

dzielnicowy

6

Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Nałkowskiej

9 800 zł

580

tak

dzielnicowy
dzielnicowy

4
5

Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt
Cykliczne zajęcia Nordic Walking

5 800 zł
10 000 zł

339
311

tak
nie

dzielnicowy

3

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Karwiny)

5 995 zł

310

nie

dzielnicowy

2

Nauka języka angielskiego z native speakerem
projekty duże

10 000 zł

218

nie

285 000 zł

675

tak

287 370 zł

496

nie

dzielnicowy

3

Park kieszonkowy przy ulicy Staffa (obok SP42),
uporządkowanie terenu pomiędzy przedszkolem 44 a ulicą
Korzenną oraz nasadzenia róź i trzcinników w pasie
rozdziału ulicy Brzechwy

dzielnicowy

2

Adaptacja i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy
Przedszkolu nr 6 w Gdyni, Karwiny
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4

Nowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Kornela
Makuszyńskiego

287 370 zł

485

nie

dzielnicowy

5

Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora
(AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowooddechowej z wykorzystaniem AED dla 150 mieszkańców
dzielnicy.

30 450 zł

444

nie

dzielnicowy

1

Montaż 3 ławek solarnych przy ul. Chwaszczyńskiej 26, ul.
Leopolda Staffa 10, ul. Buraczanej

70 000 zł

362

nie

9 900 zł

306

tak

10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
6 750 zł

247
230
215
142
128

tak
tak
nie
nie
nie

10 000 zł

116

nie

dzielnicowy

Leszczynki
Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 309 300 zł
Środki niewykorzystane: 1 100 zł
projekty małe
Ustawienie dwóch tablic opisujących historię dzielnicy
Leszczynki
Piknik rodzinny i wieczorny pokaz filmowy
Cykl pokazów filmowych w plenerze
Język włoski i język hiszpański dla początkujących
Piknik sąsiedzki dla mieszkańców dzielnicy Leszczynki
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
2 imprezy na orientację dla mieszkańców dzielnicy
Leszczynki

dzielnicowy

3

dzielnicowy
dzielnicowy
dzielnicowy
dzielnicowy
dzielnicowy

1
5
4
2
8

dzielnicowy

7

dzielnicowy

9

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Leszczynki)

5 995 zł

113

nie

dzielnicowy

6

Wyjazd integracyjny do lasu dla zabawy i nauki
projekty duże

3 250 zł

99

nie
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1

Doposażenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a
wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4,8 w siłownię
zewnętrzną i elementy małej architektury - pergole,
bujane ławki itp.

278 300 zł

439

tak

dzielnicowy

4

Park pomiędzy ul. Morską a blokami przy Dreszera 24 i 26.
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży, budowa
nowych alejek , oświetlenia , uporządkowanie zieleni itp.

278 370 zł

391

nie

dzielnicowy

5

Łąki kwietne na trawnikach przy ul. Zakręt do Oksywia oarz
ul. Opata Hackiego - róg z ul.Dantyszka

131 310 zł

341

nie

dzielnicowy

2

Budowa systemu monitoringu na terenie wokół SP nr 29

277 114 zł

265

nie

dzielnicowy

3

Rozbudowa skateparku pod estakadą Kwiatkowskiego

275 000 zł

235

nie

8 034 zł

1198

tak

10 000 zł

1055

tak

dzielnicowy

Mały Kack
Liczba projektów zwycięskich: 7
projekty małe: 5
projekty duże: 2
Łączna pula środków na dzielnicę: 546 600 zł
Środki niewykorzystane: 7 936 zł

dzielnicowy

1

dzielnicowy

7

projekty małe
Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu
Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin
ozdobnych
Kino plenerowe w Małym Kacku - projekcja 3 filmów na
świeżym powietrzu
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dzielnicowy

5

Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży w
plenerze. Zajęcia przy ul. Racławickiej 8a i Strzelców
(siłownia) i Spokojnej (boisko)

dzielnicowy

2

Zajęcia terenowe nordic walking z instruktorem dla
mieszkańców Małego Kacka

10 000 zł

588

tak

dzielnicowy

8

Rodzinny piknik w idei zero waste (niemarnowania/bez
śmieci): animacje, warsztaty, zabawy dla dzieci i dorosłych

8 950 zł

576

tak

dzielnicowy

9

Warsztaty szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

10 000 zł

540

nie

dzielnicowy

4

Warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz
uporządkowanie terenów zielonych przy ulicy Olkuskiej

10 000 zł

520

nie

dzielnicowy

10

Organizacja biegowej imprezy w dzielnicy Mały Kack dla
dzieci i młodzieży

10 000 zł

470

nie

dzielnicowy

6

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Mały Kack)

5 995 zł

465

nie

dzielnicowy

3

Warsztaty teatralne oraz wokalne dla młodzieży i seniorów
z dzielnicy Mały Kack

10 000 zł

413

nie

9 740 zł

792

tak

projekty duże
dzielnicowy

4

Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu)
- teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 –
wymiana nawierzchni na poliuretanową

491 940 zł

1607

tak

dzielnicowy

3

Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy
rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku
rodzinnego przy ul. Spokojnej

491 940 zł

1372

Projekt +1

dzielnicowy

2

Budowa sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu Wielkopolskiej i Spokojnej

491 816 zł

1148

nie
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dzielnicowy

7

Strzelców: linarium, trampoliny i plac zabaw oraz montaż
radarowych wyświetlaczy prędkości, znaków, ławek, koszy
i dystrybutorów woreczków dla psów

dzielnicowy

6

Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr
13 w Gdyni (ul.Halicka 8)

dzielnicowy

5

dzielnicowy

1

7 ogólnodostępnych defibrylatorów AED - montaż oraz
przeszkolenie 200 mieszkańców dzielnicy
Progi zwalniające na Piotrkowskiej 54 i 34

491 940 zł

993

nie

77 000 zł

716

nie

208 100 zł

566

nie

20 000 zł

162

nie

10 000 zł

1130

tak

Obłuże
Liczba projektów zwycięskich: 6
projekty małe: 5
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 519 000 zł
Środki niewykorzystane: 2 886 zł
projekty małe
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, z
przerwą wakacyjną

dzielnicowy

5

dzielnicowy

4

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

10 000 zł

948

tak

dzielnicowy

2

Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w
bibliotece na Obłużu

10 000 zł

874

tak

dzielnicowy

1

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Obłuże
rozwijające pamięć i koncentrację

9 964 zł

550

tak

dzielnicowy

3

Szkoła dla rodziców - cykl warsztatów poszerzających
kompetencje wychowawcze

9 050 zł

462

tak

projekty duże
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dzielnicowy

2

Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną
trawą - na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni

467 100 zł

846

tak

dzielnicowy

1

Odnowienie podwórek w obrębie ulic Płk. Dąbka,
Kwiatkowskiego, Sucharskiego, Ledóchowskiego i
Maciejewicza

467 100 zł

799

nie

dzielnicowy

4

Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą
podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku.

400 000 zł

761

nie

dzielnicowy

3

467 100 zł

652

nie

dzielnicowy

6

101 420 zł

518

nie

dzielnicowy

7

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. mjr. H. Sucharskiego
10
Teren Szkoły Podstawowej nr 44

220 000 zł

497

nie

5

Modernizacja placu zabaw przy ul.Płk Dąbka 199 wraz z
modernizacją ciągów pieszych i budową miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placu
zabaw oraz przy Przedszkolu

419 600 zł

432

nie

dzielnicowy

Modernizacja oraz wymiana nawierzchni na placu zabaw
na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej Obłuże
Nasadzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Boisko

Oksywie
Liczba projektów zwycięskich: 6
projekty małe: 5
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 507 700 zł
Środki niewykorzystane: 3 370 zł
projekty małe
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dzielnicowy

2

Sobotnie zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców
Oksywia

9 200 zł

414

tak

dzielnicowy

5

Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, z
przerwą wakacyjną

10 000 zł

402

tak

dzielnicowy

3

9 996 zł

282

tak

dzielnicowy

1

10 000 zł

257

tak

dzielnicowy

4

10 000 zł

250

tak

dzielnicowy

6

9 964 zł

179

nie

455 134 zł

705

tak

150 000 zł

454

nie

9 990 zł

269

tak

4 600 zł
9 450 zł

216
207

tak
tak

7 pokazów filmowych
Ekofestyn z prezentacją organizacji działających na
Oksywiu oraz akcja sprzątania lasu
Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Oksywie
rozwijające pamięć i koncentrację
projekty duże

dzielnicowy

1

Zagospodarowanie placu przy ul. Błękitnej: skatepark,
przebudowa górki i aranżacja betonowego placu oraz
zwiększenie bezpieczeństwa przy dwóch przejściach dla
pieszych

dzielnicowy

2

Barierki przy schodach na cmentarzu Oksywie
Orłowo
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 4
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 417 800 zł
Środki niewykorzystane: 8 772 zł

dzielnicowy

8

dzielnicowy
dzielnicowy

7
1

projekty małe
Uporządkowanie i poprawa estetyki placu na końcu ul.
Orłowskiej
Renowacja zabytkowego okopu 2MPS na Kolibkach
Ogród Sąsiedzki przy Dzikim Sadzie, ul. Źródlana
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dzielnicowy

6

dzielnicowy

2

Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces
skutecznego uczenia się dla dzieci
Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Orłowo)

dzielnicowy

5

dzielnicowy
dzielnicowy

10 000 zł

64

tak

5 995 zł

43

nie

Warsztaty wspierania procesu edukacji dzieci dla rodziców

10 000 zł

42

nie

3

Rodzinne warsztaty kaligraficzne

10 000 zł

27

nie

4

Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci i młodzieży

10 000 zł

23

nie

374 988 zł

336

tak

20 000 zł

180

nie

10 000 zł

466

tak

10 000 zł

371

tak

projekty duże
dzielnicowy

2

Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia
nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa
parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych
pergoli.

dzielnicowy

1

Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w
pobliżu placu zabaw przy Promenadzie
Pogórze
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 3
projekty duże: 2
Łączna pula środków na dzielnicę: 383 800 zł
Środki niewykorzystane: 5 868 zł

dzielnicowy

8

dzielnicowy

5

projekty małe
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, z
przerwą wakacyjną
Cotygodniowe zajęcia sportowe (np. tai chi, zdrowy
kręgosłup) dla dorosłych mieszkańców dzielnicy od lutego
do grudnia 2021 r. z przerwą wakacyjną
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dzielnicowy

2

dzielnicowy

7

dzielnicowy

3

dzielnicowy

4

dzielnicowy

6

dzielnicowy

1

Teatrzyki i planszówki w bibliotece
Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w
bibliotece Pogórze

10 000 zł

320

tak

10 000 zł

268

nie

Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z
przerwą wakacyjną

10 000 zł

263

nie

Cotygodniowe zajęcia jogi dla kobiet i mam z dziećmi (od
lutego do grudnia 2021 r. z przerwą wakacyjną)

10 000 zł

261

nie

9 964 zł

185

nie

10 000 zł

112

nie

244 502 zł

1182

tak

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Pogórze
rozwijające pamięć i koncentrację
Cotygodniowe zajęcia taneczne dla seniorów
projekty duże

dzielnicowy

4

Remont drogi dojazdowej do budynku Żelazna 29 w Gdyni
wraz z przeglądem kanalizacji oraz zainstalowaniem
dodatkowej kratki w jezdni na wody opadowe

dzielnicowy

3

Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy
Pogórze przy ul. Porębskiego 21

103 430 zł

572

tak

dzielnicowy

2

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw
zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, w sąsiedztwie
bloków przy ulicy Romanowskiego 30,34,36 i 38.

345 420 zł

473

nie

dzielnicowy

1

Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla
pieszych w pobliżu przystanku Steyera 02

344 050 zł

423

nie

Pustki Cisowskie-Demptowo
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Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 301 600 zł
Środki niewykorzystane: 4 225 zł

dzielnicowy

7

dzielnicowy

6

dzielnicowy

3

projekty małe
Ławki w różnych punktach dzielnicy Pustki CisowskieDemptowo
Sobotnie zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
Taniec towarzyski i zajęcia fitness na Pustkach CisowskichDemptowie

9 960 zł

717

tak

7 500 zł

337

tak

9 920 zł

321

tak

7 800 zł

297

nie

dzielnicowy

2

Gry i zabawy z mapą i kompasem - 3 imprezy dla młodych,
starszych i najstarszych w dzielnicy Pustki Cisowskie i
Demptowo

dzielnicowy

4

Kurs rysunku i malarstwa z elementami historii sztuki na
Pustkach Cisowskich-Demptowie

9 880 zł

222

nie

dzielnicowy

5

Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Pustki
Cisowskie - Demptowo)

5 995 zł

212

nie

dzielnicowy

1

Cotygodniowe weekendowe lekcje tańca towarzyskiego
dla dorosłych

7 920 zł

181

nie

269 995 zł

782

tak

projekty duże
Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów wzdłuż ulicy
Chabrowej oraz ogród deszczowy w pobliżu ulic Sępia,
Pawia/Pusta

dzielnicowy

4

dzielnicowy

3

Psi wybieg na Pustkach Cisowskich

234 100 zł

598

nie

dzielnicowy

2

Remont nawierzchni drogi pieszej oraz montaż barieroporęczy między ul. Berberysową a Modrzewiową

84 380 zł

515

nie
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dzielnicowy

1

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością koło
Przedszkola nr 46 ul. Bławatna

14 300 zł

253

nie

10 000 zł

835

tak

9 505 zł
7 500 zł

782
681

tak
tak

Redłowo
Liczba projektów zwycięskich: 6
projekty małe: 4
projekty duże: 2
Łączna pula środków na dzielnicę: 280 350 zł
Środki niewykorzystane: 84 354 zł
projekty małe
Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech
filmów w dwóch terminach
Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie
Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet

dzielnicowy

6

dzielnicowy
dzielnicowy

4
5

dzielnicowy

8

Zajęcia rozwijające kreatywność - rysunek i malarstwo z
natury i z wyobraźni - dla starszych dzieci i młodzieży

9 975 zł

645

Projekt +1

dzielnicowy

2

Warsztaty ekomody dla młodzieży i dorosłych, czyli
kreatywnego przerabiania ubrań oraz podstaw szycia w
Bibliotece z Pasją

10 000 zł

593

nie

dzielnicowy

1

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Redłowo
rozwijające pamięć i koncentrację

9 964 zł

425

nie

dzielnicowy

3

Cykliczne spotkania z grami planszowymi dla wszystkich
mieszkańców Redłowa

9 200 zł

397

nie

7

Śladami obiektów historyczno - militarnych i walorów
przyrodniczych Redłowa. Spotkania, panele dyskusyjne,
konkursy, pokazy oraz wycieczka szlakiem historycznoturystycznym.

10 000 zł

383

nie

dzielnicowy

projekty duże
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10

Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od al.
Zwycięstwa do ul. Nocznickiego

162 141 zł

1007

tak

dzielnicowy

3

Zagospodarowanie terenu zielonego przy parkingu na
Polance Redłowskiej poprzez uporządkowanie terenu,
wykonanie paleniska, postawienie ławek oraz koszy na
śmieci

38 000 zł

856

tak

dzielnicowy

11

Teren po basenach na Polance Redłowskiej - uprzątnięcie i
udostępnienie mieszkańcom

280 260 zł

791

nie

dzielnicowy

13

Stworzenie przestrzeni angażującej seniorów, młodzież,
dzieci i rodziców na skwerze przy ul. Cylkowskiego

237 000 zł

425

nie

dzielnicowy

12

Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego na terenie
szkoły podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)

280 350 zł

393

nie

dzielnicowy

6

Łąki kwietne w Redłowie - estetyzacja podwórek w obrębie
ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego

52 500 zł

302

nie

dzielnicowy

2

Bezpieczne przejście dla pieszych obok SP34 i przystanku
"Cylkowskiego"

99 248 zł

284

nie

dzielnicowy

4

Oświetlenie ciemnego przejścia łączącego polankę na
końcu ulicy Kopernika (plac do street workout i plac
zabaw) z ulicą Powstania Wielkopolskiego i poprawa
oświetlenia na polanie.

147 614 zł

217

nie

dzielnicowy

5

Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie przejścia dla
pieszych na trasie Płyta Redłowska – Kościół przy
skrzyżowaniu ul. Redłowskiej z ul. Kopernika.

110 000 zł

177

nie

dzielnicowy
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dzielnicowy

7

dzielnicowy

8

dzielnicowy

1

dzielnicowy

9

Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora
(AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowooddechowej z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców
dzielnicy
Remont schodów łączących ul. Wiosny Ludów z ul.
Powstań Chłopskich
Festyn z okazji dnia Redłowa
Renowacja placu poległych żołnierzy I Brygady – nowe
nasadzenia oraz elementy małej architektury

35 950 zł

125

nie

278 628 zł

96

nie

61 050 zł

70

nie

179 190 zł

67

nie

Śródmieście
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 4
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 402 100 zł
Środki niewykorzystane: 8 463 zł
projekty małe
dzielnicowy

9

Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia prowadzone w systemie walki Krav Maga

10 000 zł

331

tak

dzielnicowy

5

Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni
rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV

1 747 zł

308

tak

dzielnicowy

4

Instalacja przestrzenna na placu Kaszubskim "Koralowce
wychodzą z morza!"

10 000 zł

281

tak

dzielnicowy

3

Warsztaty, animacje, koncerty przy letniej czytelni
Biblioteki Gdyńskiej na plaży

10 000 zł

271

tak

dzielnicowy

2

Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty
muzyczne w Bibliotece Śródmieście

10 000 zł

188

nie
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dzielnicowy

7

dzielnicowy

1

dzielnicowy

8

dzielnicowy

6

Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Śródmieście
rozwijające pamięć i koncentrację
Meble miejskie zaprojektowane przez dzieci. Podziemia
Hal Targowych w Gdyni.
Bezpłatne lekcje tańca towarzyskiego
Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do
informacji publicznej i działań kontrolujących władzę na
poziomie lokalnym (działania typu watchdog)

9 964 zł

172

nie

10 000 zł

157

nie

9 000 zł

148

nie

5 000 zł

113

nie

361 890 zł

701

tak

projekty duże
dzielnicowy

3

Remont boiska ul. W. Radtkego, międzypokoleniowy
turniej sportowy, warsztaty dla seniorów: ruchowe,
malarskie, z psychologiem, kino plenerowe, sąsiedzki
piknik, wyprzedaż garażowa

dzielnicowy

1

Kontynuacja zazieleniania Śródmieścia - zachodnia strona
Władysława IV

357 695 zł

656

nie

dzielnicowy

2

Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w
pobliżu fontanny przy al. Jana Pawła II

20 000 zł

319

nie

9 800 zł

659

tak

Wielki Kack
Liczba projektów zwycięskich: 6
projekty małe: 5
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 499 700 zł
Środki niewykorzystane: 1 705 zł
projekty małe
dzielnicowy

3

Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Starodworcowej
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dzielnicowy

2

dzielnicowy

1

dzielnicowy

6

dzielnicowy

5

dzielnicowy

4

Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Gryfa
Pomorskiego
Doposażenie placu zabaw w Gdyni przy ul. Źródło Marii 16
w huśtawkę bez oparć dla dzieci starszych
Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Górniczej
Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole
Podstawowej nr 20
Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Wielki Kack)

9 800 zł

623

tak

10 000 zł

514

tak

9 800 zł

477

tak

9 650 zł

398

tak

5 995 zł

257

nie

448 945 zł

1192

tak

9 750 zł

753

tak

9 964 zł

524

tak

5 995 zł

478

tak

projekty duże
dzielnicowy

1

Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa
bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego,
Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy
Górniczej.
Witomino
Liczba projektów zwycięskich: 5
projekty małe: 3
projekty duże: 2
Łączna pula środków na dzielnicę: 636 400 zł
Środki niewykorzystane: 38 491 zł

dzielnicowy

3

dzielnicowy

1

dzielnicowy

2

projekty małe
Kaczkomat przy Stawie na Witominie
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Witomino
rozwijające pamięć i koncentrację
Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Witomino)
projekty duże
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dzielnicowy

3

Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną
trawą - na terenie po byłych ogródkach działkowych przy
ul. II MPS i Wielkokackiej na Witominie

dzielnicowy

2

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z klas 0-3 SP z
terenu Witomina oraz organizacja XIV Mikołajkowych
Zawodów Pływackich

46 000 zł

526

tak

dzielnicowy

1

Montaż słupów oświetleniowych na chodniku przy ul.
Niskiej na odcinku pomiędzy ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego i Hodowlaną

89 000 zł

484

nie

9 350 zł

493

tak

9 990 zł
9 990 zł

431
420

tak
tak

10 000 zł

404

nie

526 200 zł

802

tak

Wzgórze św. Maksymiliana
Liczba projektów zwycięskich: 4
projekty małe: 3
projekty duże: 1
Łączna pula środków na dzielnicę: 352 300 zł
Środki niewykorzystane: 5 900 zł
projekty małe
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców
Wzgórza św. Maksymiliana
Joga - zajęcia ruchowe dla mieszkańców
Pilates - zajęcia ruchowe dla mieszkańców
Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece
Wzgórze.

dzielnicowy

3

dzielnicowy
dzielnicowy

4
2

dzielnicowy

7

dzielnicowy

6

Spotkania podróżnicze, spacery i spotkania dotyczące
Gdyni oraz dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w
Bibliotece Wiedzy

10 000 zł

377

nie

dzielnicowy

5

Koncert Niepodległościowy, 11.11.2021, Kościół pw. Św.
Antoniego z Padwy Franciszkanie w Gdyni

10 000 zł

343

nie
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dzielnicowy

1

dzielnicowy

1

dzielnicowy

2

dzielnicowy

5

dzielnicowy

3

dzielnicowy

6

dzielnicowy

4

dzielnicowy

7

dzielnicowy

8

Zumba - zajęcia ruchowe dla mieszkańców
projekty duże
Parki kieszonkowe na Wzgórzu Św. Maksymiliana
Nowy deptak w parku na zboczu Wzgórza Św.
Maksymiliana

9 990 zł

331

nie

317 070 zł

452

tak

317 000 zł

449

nie

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy
Przedszkolu nr 9 na ul. Biskupa Dominika 5

317 070 zł

433

nie

314 999 zł

418

nie

139 000 zł

366

nie

18 600 zł

265

nie

Ułożenie chodnika na odcinku drogi pomiędzy ul. S.
Wyspiańskiego i B. Prusa

294 200 zł

141

nie

Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w
pobliżu placu zabaw w Parku Centralnym

20 000 zł

139

nie

Wyposażenie placu przy ZSO nr 6 przy ul. Hallera 9 w
interaktywne, edukacyjne urządzenia
Park kieszonkowy - ul. Harcerska
Montaż ogólnodostępnego defibrylatora przy kościele pw.
św. Antoniego – ul. Ujejskiego 40

Ogólnomiejskie
Liczba projektów zwycięskich: 1
Łączna pula środków: 1 500 000 zł
Środki niewykorzystane: 500 000 zł

ogólnomiejski

ogólnomiejski

2

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino

1 000 000 zł

10958

tak

4

Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku
7-14 lat w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej,
1 000 000 zł
Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku

9060

nie
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ogólnomiejski

12

Osiem respiratorów dla szpitali na terenie Gdyni i trzy
tężnie solankowe (Chylonia, Oksywie, Wzgórze Św.
Maksymiliana)

ogólnomiejski

5

Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście

ogólnomiejski

13

ogólnomiejski

6

ogólnomiejski

7

Ochrona powietrza - pakiet działań na rzecz poprawy
jakości życia w Gdyni (m.in. wymiana pieców,
samochodowy analizator spalin)

1 000 000 zł

4862

nie

ogólnomiejski

11

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i
kotów)

350 000 zł

3574

nie

ogólnomiejski

8

Usprawnienie i rozbudowa systemu monitoringu w
dzielnicach Gdyni

495 000 zł

3199

nie

ogólnomiejski

9

Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez
edukację, rozdawanie mieszkańcom worków
kompostowalnych oraz szycie i dystrybucję wielorazowych
woreczków i siatek na zakupy

805 900 zł

2713

nie

ogólnomiejski

3

Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów
rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich)

613 670 zł

1909

nie

ogólnomiejski

10

Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w
Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana,
Grabówek, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze

992 000 zł

1115

nie

ogólnomiejski

1

Informator dla nowych mieszkańców Gdyni

59 070 zł

367

nie

Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
Defibrylatory AED w gdyńskiej komunikacji miejskiej
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1 000 000 zł

8457

nie

650 000 zł

5715

nie

300 000 zł

5689

nie

756 500 zł

5658

nie

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:
•
•
•
•
•

ankieta ewaluacyjna dla uczestników warsztatów wypracowywania projektów miejskich
nt. przebiegu tej części procesu BO 2020,
ankieta ewaluacyjna dla osób głosujących oraz innych mieszkańców nt. przebiegu całej
edycji BO 2020,
spotkanie ewaluacyjne dla zespołu facylitatorów warsztatów wypracowywania
projektów miejskich nt. przebiegu tej części procesu BO 2020,
ankieta ewaluacyjna dla urzędników zaangażowanych na poszczególnych etapach BO
2020,
agregacja danych zastanych wytworzonych w toku BO 2020, m.in. danych nt. wniosków,
procesu głosowania, kosztów działań promocyjnych.

We wrześniu planowane jest otwarte spotkanie ewaluacyjne dla mieszkańców oraz spotkanie
ewaluacyjne z udziałem urzędników z komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich
zaangażowanych na różnych etapach w BO 2020. Następnie odbędzie się posiedzenie Rady ds.
Budżetu Obywatelskiego poświęcone analizie wniosków z ewaluacji.
Podsumowanie ewaluacji BO 2020 znajdzie się w osobnym raporcie, który zostanie
upubliczniony do listopada 2020 roku. Wnioski z niej płynące będą wzięte pod uwagę przy
opracowywaniu zasad dla kolejnej edycji BO w roku 2021.
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VI.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU (w oddzielnym pliku)

1. Uchwała Nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2. Uchwała Nr XIII/446/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
3. Uchwała Nr XIV/476/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2020 roku.
4. Zarządzenie nr 1709/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących
Budżetu Obywatelskiego.
5. Zarządzenie nr 2371/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1709/19/VIII/R z dnia
17.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
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