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Każdy rok jest dla nas potwierdzeniem, że Budżet Obywatelski jest ważnym narzędziem dialogu z mieszkańcami. Dzięki niemu dowiadujemy
się, jakich zmian chcą w swoim najbliższym otoczeniu oraz realizujemy
zadania lepiej dopasowane do zgłaszanych potrzeb. Poprzednia edycja
przyniosła zarówno rekordową liczbę zgłoszonych projektów - 343, jak
i przekazanych do realizacji - 130. To pokazuje zainteresowanie, jakim
cieszy się Budżet Obywatelski oraz możliwości, jakie ze sobą niesie.
Przed nami ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Co nas czeka w 2021
roku? Mimo trudności, jakie przyniósł nam czas pandemii, wysokość środków na BO została utrzymana na podobnym poziomie. Na projekty miejskie i dzielnicowe mamy do rozdysponowania ponad 11 milionów złotych.
W tym roku szczególnie zachęcam do składania projektów przyczyniających się do łagodzenia lub lepszego przystosowania naszego miasta
do zjawisk wynikających z kryzysu klimatycznego, którego doświadczamy
coraz bardziej namacalnie. W puli miejskiej wyodrębniamy w tym celu
Klimatyczny Budżet Obywatelski. Takie rozwiązania - w mniejszej skali,
można również składać na poziomie dzielnicowym.
Pamiętajmy – mamy możliwość wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Nie czekajmy. Zróbmy to razem!

Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji
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BUDŻET OBYWATELSKI
– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Budżet Obywatelski (BO) to forma konsultacji społecznych, funkcjonujących w Gdyni już od 2014 roku, w którym to gdynianie i gdynianki po raz
pierwszy zdecydowali, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. Od tamtego czasu szczegółowe zasady BO ulegały zmianom, ale idea
pozostała niezmienna – to mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają pomysły, których celem jest poprawienie jakości życia w mieście, a potem – w głosowaniu – decydują, które rozwiązania zostaną zrealizowane przez Miasto.
W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy,
że mieszka w naszym mieście i chce przyczyniać się do jego rozwoju.

Informacje o wszystkich projektach znajdują na stronie www.bo.gdynia.pl
w zakładce Stan realizacji.

W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Gdyni
mogą rozdysponować kwotę 11 148 564 zł.
Kwota 2 000 517 zł została przeznaczona na PROJEKTY MIEJSKIE; kwota jednego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł.
Kwota 9 148 047 zł została przeznaczona na PROJEKTY DZIELNICOWE – małe (do 10 tys. zł) i duże (do 90% kwoty na dzielnicę).
4

PAMIĘTAJ, ŻE:
1. Projekt, który chcesz zgłosić do Budżetu Obywatelskiego, musi być ogólnodostępny, czyli z jego efektów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy i mieszkanki.
W praktyce oznacza to, że jeśli:
• zakładasz inwestycję w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą mieć wszyscy zainteresowani mieszkańcy
przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę
(w godzinach 8:00-22:00),
• planujesz zakup wyposażenia dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz
mieszkańców – z tego wyposażenia będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani gdynianie w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na
zasadach określonych przez ten podmiot,
• chcesz, żeby zostały zorganizowane wydarzenia, zajęcia, spotkania itp.
– udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy
z dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie zapewniony
otwarty nabór uczestników.
W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
2. Projekt, który chcesz zgłosić do Budżetu Obywatelskiego, powinien
uwzględniać projektowanie uniwersalne, czyli umożliwiać korzystanie
z niego również mieszkańcom ze specjalnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową.
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W praktyce oznacza to, że:

- finansować wyłącznie dokumentacji projektowej;

- jeśli zakładasz budowę nowych obiektów rekreacji i sportów (np. placów
zabaw, siłowni, obiektów sportowych):
• uwzględnij w nich urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową)
oraz potrzeby opiekunów z niepełnosprawnością ruchową,
• weź pod uwagę możliwości dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi
potrzebami oraz swobodne dojście do niego trasą wolną od barier;

- realizować inwestycji, które będą wymagały uzupełnień, bez których nie będzie można z nich korzystać;

- jeśli planujesz modernizację istniejących obiektów rekreacji i sportów,
uwzględnij w nich poprawę dostępności oraz uzupełnienie ich o urządzenia
dostępne dla wszystkich;
- planując organizację zajęć, wydarzeń itp. staraj się wybierać te miejsca, które spełniają zasady dostępności lub zapewnij alternatywny dostęp
(np. załóż koszty wynajmu/zakupu urządzeń, które tę dostępność zapewnią)
oraz uwzględnij działania zapewnianiające możliwość wzięcia w nich udziału
osobom ze szczególnymi potrzebami.
Pamiętaj, że każdy projekt będzie analizowany indywidualnie. Jeśli masz
wątpliwości lub pytania w tym temacie, koniecznie skontaktuj się z Ekspertem ds. Dostępności.

- budować, przebudowywać, remontować budynków (chyba że inwestycja ta ma poprawić dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
- finansować pomysłów, które są sprzeczne z działaniami Miasta z poprzednich lat
albo z przyjętymi planami, strategiami lub programami Miasta;
- zakładać działań, które na etapie oceny projektu wymagają pogłębionych analiz
związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach;
- finansować pomysłów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich,
noszących znamiona pomocy publicznej.
- realizować pomysłów, które łączą zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, zajęć itp., chyba że działania miękkie są ściśle powiązane z zaplanowaną inwestycją;
- realizować inwestycji w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnych celów;

I JESZCZE:

- finansować pomysłów powielających istniejące już działania lub infrastrukturę, chyba
że funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.

Nie wszystkie pomysły czy potrzeby mogą być zrealizowane z BO.

HARMONOGRAM BO2021

Z TEJ PULI NIE MOŻEMY:
- realizować projektów, których dominującą częścią jest budowa lub remont
miejsc postojowych dla samochodów (chyba że są to miejsca dla osób z
niepełnosprawnościami)
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PROJEKTY DZIELNICOWE

B. SKŁADANIE WNIOSKÓW

A. KWOTY
Na poziomie dzielnicowym możesz zgłaszać projekty małe (do 10 tys. zł)
oraz duże (których wartość nie przekracza 90% puli przeznaczonej na daną
dzielnicę). Każdy projekt musi poprzeć określona dla dzielnicy liczba osób.
Zobacz, jak wygląda BO w Twojej dzielnicy i sprawdź, ile wynosi:

DZIELNICA

Babie Doły

LICZBA WYPULA ŚRODKÓW NA PULA ŚRODKÓW NA MAGANYCH
PROJEKTY DUŻE*
PROJEKTY MAŁE
PODPISÓW
POPARCIA

Chwarzno-Wiczlino

24 426 zł

952 142 zł

105 794 zł

Cisowa

455 918 zł

50 658 zł

Działki Leśne

245 598 zł

27 289 zł

Chylonia

Dąbrowa

Grabówek

Kamienna Góra
Karwiny

Leszczynki

507 072 zł

460 108 zł

289 526 zł
373 897 zł
279 558 zł

276 256 zł

2

12

56 341 zł

21

51 123 zł

14

32 170 zł

8

41 544 zł

11
7
3

31 062 zł

10
9

30 695 zł
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Mały Kack

396 971 zł

44 108 zł

Oksywie

433 203 zł

48 134 zł

14

38 288 zł

12

353 758 zł

39 306 zł

8

458 160 zł

50 907 zł

Obłuże

Orłowo

Pogórze

Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo

Śródmieście

Wielki Kack

Witomino

Wzgórze Św. Maksymiliana
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219 835 zł

* maksymalny koszt projektu dużego

469 752 zł

368 865 zł
344 594 zł

274 661 zł

342 991 zł

420 824 zł

309 553 zł

52 195 zł

40 985 zł

30 518 zł
38 110 zł

46 758 zł

34 395 zł

18
6

8

11

11

17
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1. Opisz swój pomysł na formularzu i złóż go w terminie od 25 stycznia do
22 lutego 2021 r.
Możesz to zrobić:
• elektronicznie – wejdź na stronę www.www.bo.gdynia.pl, która przekieruje Cię do systemu składania wniosków,
• w wersji papierowej – wypełniony wniosek dostarcz do Laboratorium Innowacji Społecznych, lub centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49
(adresy znajdziesz na końcu broszury),
• przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ - wybierz
formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej – prześlij wniosek na adres LIS.
2. Opisz, jaki cel chcesz osiągnąć, składając swój projekt.
Staraj się pisać konkretnie, odnosząc się bezpośrednio do zauważanych
potrzeb.
3. Opisz zadanie i podaj jego koszty.
Skorzystaj z cenników dostępnych na www.www.bo.gdynia.pl w zakładce
Do pobrania lub skontaktuj się z urzędnikami w odpowiednich wydziałach.
4. Zbierz listę z podpisami poparcia mieszkańców dzielnicy, dla której zgłaszasz projekt.
Jeśli zbierasz podpisy poparcia wśród sąsiadów, pamiętaj, że listę musisz dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą) do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych najpóźniej do 22 lutego 2021 r. Możesz też dołączyć wyraźne zdjęcie/skan listy do wniosku składanego elektronicznie. Pamiętaj, że w takim
wypadku oryginały list poparcia musisz przechować do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania i okazać nam w przypadku wezwania.
Jeśli nie masz możliwości zbierania podpisów, możesz poprosić sąsiadów i znajomych z dzielnicy, której dotyczy Twój projekt, żeby przesłali nam wyraźne zdjęcie/skan listy poparcia z podpisem swoim i ewentualnie niepełnoletnich osób,
których są rodzicami/opiekunami prawnymi, przy użyciu ePUAPu.
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5. Jeśli Twój pomysł jest inwestycją, wskaż jego lokalizację.
Numer działki znajdziesz w Gdyńskim Portalu Mapowym. Pomoże Ci w tym
INSTRUKCJA DO SERWISU MAPOWEGO (znajdziesz ją na naszej stronie
w zakładce Do pobrania).
Gdy wybrana przez Ciebie lokalizacja nie jest działką miejską, dołącz oświadczenie, w którym właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na inwestycję, gdy
Twój projekt wygra.
Masz wątpliwości związane z lokalizacją Twojego projektu? Skorzystaj ze wsparcia
urzędników z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji oraz Wydziału Architektoniczno – Budowlanego (kontakty do nich znajdziesz na naszej stronie www.bo.gdynia.pl).

C. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Kto może złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego?
Projekt do BO może zgłosić każdy, kto mieszka w Gdyni. Co ważne, projekt
składasz jako mieszkaniec/mieszkanka, a nie przedstawiciel firmy, organizacji czy instytucji.
Jak dokładnie muszę podać lokalizację projektu?
Na tyle, by można było sprawdzić możliwość jego wykonania. Wskazanie
lokalizacji jest kluczowe przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Załącz do projektu mapkę z zaznaczoną lokalizacją projektu. Wskazanie lokalizacji nie jest konieczne przy projektach
miękkich (nieinwestycyjnych).
Czy mogę zaproponować projekt na terenach, które nie należą do miasta?
Tak, ale do takiej propozycji musisz dołączyć zgodę właściciela terenu na realizację projektu. Wzór takiej zgody znajdziesz na stronie www.www.bo.gdynia.pl
w zakładce Do pobrania. Do oświadczenia dołączony jest wzór umowy. Zadbaj, aby właściciel działki zapoznał się z jej zapisami!
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Czy mogę złożyć projekty dotyczące terenów szkół i innych miejskich
jednostek?
Tak, ale efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, a nie tylko np. uczniów danej szkoły czy
pracowników instytucji.
Na początku broszury wyjaśniamy, na czym polega ogólnodostępność. Jeśli
masz pomysł na projekt na terenie jakiejś instytucji, koniecznie uzgodnij to
z osobą nią zarządzającą.
Kto może się podpisać na liście poparcia mojego projektu?
Na liście poparcia musi podpisać się wymagana liczba osób mieszkających
w dzielnicy, której dotyczy projekt. Liczbę wymaganych podpisów dla każdej
dzielnicy znajdziesz w tabeli na str. 8.
Dlaczego oryginał listy poparcia musi trafić do LIS?
Wynika to z przepisów RODO. LIS jako jednostka koordynująca BO w momencie złożenia list poparcia staje się administratorem zawartych w nich danych mieszkańców. Żeby chronić je zgodnie z przepisami prawa, musi posiadać oryginały list i mieć pewność, że nie zostaną one wykorzystane do innych
celów niż proces BO.
Czy mogę się odwoływać od negatywnej oceny wniosku?
Tak. Będziesz miał/a 3 dni robocze na złożenie pisemnego odwołania, liczone od otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku. W odwołaniu będziesz
musiał/a wskazać zastrzeżenia do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem.
Kto będzie realizował mój projekt, jeśli zostanie wybrany do realizacji?
Po ogłoszeniu wyników głosowania Prezydent wskaże jednostki miejskie/wydziały UM, które otrzymają zadanie realizacji konkretnych projektów. Jednostki te będą odpowiedzialne za wybór wykonawców zgodnie z obowiązującymi
ich przepisami. W projekcie nie można wskazywać wykonawców projektu.
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Dlaczego nie można łączyć projektów miękkich z inwestycyjnymi?
Projekty składane przez mieszkańców muszą zawierać działania spójne
i dążące do realizacji obranego celu. W praktyce oznacza to, że nie można
składać niezależnych od siebie pomysłów, niemających logicznego powiązania. Wprowadzona zmiana jest wynikiem zgłaszanych uwag przez mieszkańców i urzędników. Dzięki niej mamy pewność, że projekty zwycięskie
faktycznie odpowiadają na potrzeby mieszkańców oddających na nie swój
głos.

PROJEKTY MIEJSKIE
A. ZAKRESY PROJEKTÓW I KWOTA
Projekty miejskie to wszystkie te pomysły, które wychodzą poza potrzeby
mieszkańców jednej dzielnicy.
Projekt miejski nie może kosztować więcej niż 1 mln zł.
W tym roku w ramach projektów miejskich została wyodrębniona specjalna
pula w wysokości 1 mln zł na Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO).
Mogą być w niej składane przedsięwzięcia, których celem jest:
- zwiększenie efektywności energetycznej i udziału alternatywnych źródeł
pozyskiwania energii (np. panele fotowoltaiczne na budynkach miejskich,
wymiana żarówek na energooszczędne);
- zmniejszenie emisji CO2 (np. poprawa spójności sieci dróg rowerowych,
uspokojenie ruchu samochodowego, pomiary stanów jakości powietrza);
- zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja
drzew dorosłych, nasadzenia, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki
kwietne),
- efektywne gospodarowanie wodą (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów),
- działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach oraz dot.
gospodarowania odpadami komunalnymi.
12

W RAMACH KBO NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PROJEKTY, KTÓRE:
• dotyczą zwiększenia dostępności i jakości transportu zbiorowego,
• zakładają dofinansowanie do już funkcjonujących programów miejskich,
• dotyczą inwestycji, które mogłyby się przekładać na zyski bądź oszczędności indywidualnych mieszkańców czy ich grup, bądź wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni

B. ZGŁASZANIE I DOPRACOWYWANIE PROJEKTÓW
W tym roku projekty miejskie zgłaszane są w tym samym czasie i analogicznie do projektów dzielnicowych (koniecznie sprawdź wyżej główne
zasady składania wniosków), przy czym projekty miejskie muszą:
• dotyczyć potrzeb mieszkańców różnych dzielnic;
• być ważne z punktu widzenia całego miasta lub jego znacznej części;
• być złożone przez minimum 3 osoby;
• uzyskać poparcie na listach co najmniej 30 osób mieszkających na terenie miasta Gdyni.
Zgłoszone projekty miejskie przejdą oceną formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną, a następnie dopracowywane będą podczas warsztatów
z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców.
W wyniku pracy warsztatowej złożone projekty miejskie będą mogły być
łączone lub ulegać znaczącym zmianom za zgodą ich autorów.
Informacja o liczbie i formie warsztatów zostanie opublikowana na stronie
Budżetu Obywatelskiego oraz przekazana autorom projektów.
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C. PYTANIA I ODPOWIEDZI

GŁOSOWANIE

Czy projekt miejski może być zlokalizowany w jednej dzielnicy?
Tak, pod warunkiem, że efekty jego realizacji będą zaspokajały potrzeby
także mieszkańców innych części Gdyni oraz będą ważne z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.

Odbędzie się od 7 do 21 czerwca 2021 r. przez internet.
Strona www.bo.gdynia.pl przekieruje Cię do systemu do głosowania.
W celu uwierzytelnienia system poprosi Cię o podanie danych:
numer PESEL oraz imię ojca lub numer Karty Mieszkańca oraz imię
i nazwisko (to tegoroczna NOWOŚĆ!)

Na czym będą polegały warsztaty dopracowywania projektów miejskich?
Autorzy projektów miejskich zapraszani będą na spotkania z urzędnikami,
podczas których ich projekty będą rozwijane czy modyfikowane tak, żeby
były możliwe do realizacji. Terminy tych spotkań będą ustalane po etapie
weryfikacji ogólnej z autorami konkretnych projektów.
Czy w projektach w ramach KBO mogą być ujęte wydatki na np. małą
architekturę, czy inne formy wyposażenia?
Tak, należy jednak pamiętać, że koszty te mogą być jedynie dodatkiem do
projektu i muszą wpływać na kompletność planowanego pomysłu. Jego
głównym założeniem musi być dążenie do realizacji celów związanych
z adaptacją do zmian klimatu (ujętych wyżej w broszurze).
Czy w projektach miejskich nieskładanych w ramach KBO, mogą być
poruszane wątki związane z ochroną środowiska/klimatem?
Tak, niezależnie od projektów składanych w ramach KBO, można we
wszystkich projektach (również dzielnicowych) składać pomysły proklimatyczne.

W głosowaniu wybierasz projekty na poziomie miasta oraz w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (niekoniecznie tej, w której mieszkasz).
Jeśli nie masz dostępu do internetu lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj
się z nami, a powiemy Ci, gdzie możesz zagłosować i uzyskać pomoc.
Zrealizujemy projekty z największym poparciem, które można w całości
sfinansować ze środków BO. Pamiętaj, aby projekt miejski mógł zostać
skierowany do realizacji, musi na niego zagłosować minimum 1000 osób,
a na dzielnicowy - 50 osób.

Do 25 czerwca 2021 r. ogłosimy wyniki głosowania
Po głosowaniu stworzymy listę zwycięskich projektów miejskich oraz dzielnicowych.
Niewykorzystane środki przejdą na kolejną edycję BO.
WYJĄTKI
W przypadku projektów dzielnicowych rada właściwej dzielnicy może zadecydować o dołożeniu środków ze swojego budżetu na wykonanie projektu małego lub dużego, który znalazł się tuż „pod kreską”. W przypadku
projektów miejskich, taką decyzję może podjąć Rada Miasta. Ponadto na
dofinansowanie takich projektów mogą zdecydować się również prywatni
darczyńcy.
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+1
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
KONSULTACJE WNIOSKÓW

Projekty mogą dotyczyć takich obszarów jak: edukacja i kultura, sport
i rekreacja, komunikacja i organizacja ruchu, przestrzeń publiczna, zieleń
i ochrona środowiska, zdrowie i polityka społeczna. Konkretny pomysł
na projekt możesz skonsultować z jednostkami miejskimi, które będą
uczestniczyć w procesie weryfikacji. Dane do kontaktu znajdziesz na naszej stronie www.bo.gdynia.pl. Jeśli nie masz możliwości tam sprawdzić,
zadzwoń do nas, a przekierujemy Cię do właściwej jednostki.
Poniżej podpowiadamy Ci, z którą jednostką miejską możesz skonsultować swój pomysł, dotyczący poszczególnych zagadnień:
• nawierzchnia dróg i chodników
Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inż. Zarządu Dróg i Zieleni (dalej ZDIZ)
• zieleń w pasach drogowych, mała architektura
(ławki, kosze, „przysiadaki”)
Samodzielny Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta ZDIZ
• znaki drogowe
Referat Oznakowania ZDIZ
• miejska kanalizacja deszczowa
Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych ZDIZ

16

• infrastruktura rowerowa: ścieżki, trasy, stojaki
(również dla hulajnóg), stacje napraw rowerów, wiaty
Samodzielny Referat ds. Komunikacji Rowerowej ZDIZ

• place zabaw, wybiegi dla psów
Samodzielny Referat ds. Małej Architektury Miejskiej ZDIZ,
Ekspert ds. Dostępności
• oświetlenie zewnętrzne
Zespół ds. Oświetlenia ZDIZ oraz Wydział Inwestycji
• sygnalizacja świetlna, tablice informacji pasażerskiej, „dynamiczne”
znaki na drogach
Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu ZDIZ
• wiaty przystankowe
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
• boiska sportowe, place sportowe, obiekty lekkoatletyczne,
skateparki, siłownie zewnętrzne, zawody i zajęcia sportowe
Gdyńskie Centrum Sportu
• zieleń miejska: nasadzenia drzew i krzewów, urządzanie parków,
łąki kwietne, ogrody deszczowe
Wydział Ogrodnika Miasta
• defibrylatory AED, zajęcia profilaktyczne
Gdyńskie Centrum Zdrowia
• monitoring miejski
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
• windy, podjazdy dla osób z niepełnosprawnością
Wydział Budynków
• tablice upamiętniające, renowacje zabytkowych obiektów
Wydział Ochrony Dziedzictwa
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SPOTKANIA

NOTATKI:

Zapraszamy Cię na spotkania, podczas których m.in. będziesz mógł skonsultować swój projekt.
Dzień Otwarty Budżetu Obywatelskiego
sobota, 30 stycznia, godz. 10:00-15:00
Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny LIS
w każdy wtorek między 25 stycznia a 22 lutego do godziny 20:00.
Maraton Pisania Projektów
sobota, 13 lutego, godz. 10.00-16.00
Spotkania odbędą się online i będą obowiązywały na nie zapisy. Śledź
naszą stronę internetową, profil na Facebooku lub zadzwoń, żeby otrzymać aktualne informacje.

Broszura zawiera tylko najważniejsze informacje dotyczące
Budżetu Obywatelskiego 2021. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.
Możesz też skontaktować się z nami mailowo (bo@gdynia.pl)
lub telefonicznie (58 727 39 10), a postaramy się znaleźć
odpowiedź na Twoje pytania.
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TUTAJ DOSTANIESZ MATERIAŁY INFORMACYJNE
ZŁOŻYSZ WNIOSEK PAPIEROWY
I LISTĘ POPARCIA

LIS – ul. Żeromskiego 31,
Gdynia Śródmieście,
godz. 9.00 - 17.00
Przystań Śmidowicza 49,
Ul. Śmidowicza 49,
Gdynia Oksywie,
godz. 7.00 - 16.00
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