
UCHWAŁA NR XXIV/789/20 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku 

Na podstawie art. 5a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. t.j. z 2020. poz. 713 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość budżetu obywatelskiego na zadania wybierane przez mieszkańców 
w 2021 roku w wysokości 0,5176% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za rok 2019. 

§ 2. Kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego określa, na podstawie § 1 niniejszej 
uchwały, Prezydent Miasta Gdyni. 

§ 3. 1. Kwota, o której mowa w ust. 2 dzielona jest na pulę miejską oraz pulę dzielnicową, wynoszące 
odpowiednio 15% i 85% tej kwoty. 

2. Do puli miejskiej dodawane są środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach budżetu 
obywatelskiego w ramach puli miejskiej. 

3. Pula dzielnicowa dzielona jest na poszczególne dzielnice w następujący sposób: 

1) każda z 21 dzielnic otrzymuje po 125 000 zł, 

2) pozostała część kwoty jest rozdzielana pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do liczby mieszkańców (według 
stanu z dnia 31 grudnia 2019 roku) oraz powierzchni dzielnicy, z wyłączeniem lasów i portowych terenów 
przemysłowych. 

4. Do kwoty przypadającej na daną dzielnicę dodawane są środki, które nie zostały wykorzystane w ramach 
tej dzielnicy w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 

 
1) (Dz. U. z 2020r., poz. 1378 ) 

Id: 1FE16B1C-F074-41EB-93AB-3EBD0B3B79BD. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Budżet obywatelski to jedno z ważniejszych narządzi pobudzania aktywności mieszkańców. Jest to
forma konsultacji, w której skala zaangażowania – zarówno mieszkańców jak i urzędników –
przyjmuje bezprecedensowe rozmiary, niemające porównania z zaangażowaniem w jakiekolwiek
inne konsultacje społeczne. Od 2014 roku nieprzerwanie umożliwia gdynianom i gdyniankom
kreowanie i współdecydowanie o miejscu, w którym żyją, a od 2019 r. - także o całym mieście.
Rekordowo wysokie liczby złożonych wniosków w ostatnich dwóch edycjach BO to doskonały dowód
na to, że mieszkańcy mają pomysły na to, jak ulepszać miasto i chcą uczestniczyć w braniu
współodpowiedzialności za jego rozwój.

Uchwała dotyczy ustalenia wysokości środków przeznaczonych na projekty wybierane
w Budżecie Obywatelskim w 2021 roku w Gdyni, których realizacja planowana jest na rok 2022.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2020. poz.
713 z późn. zm.), wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy
zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgodnie z niniejszą uchwałą na projekty wybierane w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Gdyni zostaje przeznaczone 0,5176% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2019, co daje kwotę 10 000 778 zł.
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