
 

Protokół z IV posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 
 

Data posiedzenia:  

07 września 2017 r.  

 

Czas trwania posiedzenia:  

17:00 – 18:30 

 

Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Lechosław Dzierżak 

2. Michał Guć 

3. Paweł Kurski 

4. Kajetan Lewandowski 

5. Joanna Lica 

6. Borys Martela 

7. Mariola Śrubarczyk-Cichowska 

8. Justyna Wróblewska 

9. Łukasz Wyszyński 

  

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:   

10. Tomasz Matysiak – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

11. Aleksandra Dylejko – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

12. Joanna Jaczewska – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni  

 

Przebieg spotkania:  

1. M. Guć przywitał członków Rady i pozostałych uczestników oraz wprowadził ich w tematykę 

spotkania. 

 

2. T. Matysiak przedstawił statystyki dotyczące weryfikacji projektów: 

a) 133 zatwierdzone i wstępnie zakwalifikowane do głosowania; 

b) 34 odrzucone z przyczyn formalnych i/lub po konsultacji z wnioskodawcą, w tym 18 uznanych 

za niemożliwe do realizacji. 

 

3. T. Matysiak przedstawił projekty, które nie były omawiane na poprzednim spotkaniu (24 sierpnia), 

i które także zostały uznane za niemożliwe do realizacji. Następnie rada debatowała nad 

ewentualnymi możliwościami zmiany decyzji: 

a) „Budowa Parku zabaw dla Psów - Działki Leśne, ul. Nowogrodzka” (ID 44) 

Przyczyna odrzucenia: Część działki, na której miałby alternatywnie powstać, stanowi jedyne 

wejście do lasu komunalnego dla obsługi technicznej. Teren jest też sklasyfikowany jako grunt 

leśny, który – ze względu na ochronę ptaków i zwierząt – nie może być przeznaczony pod 

wybieg dla psów. 

Stanowisko Rady: Sprawdzono inne działki w okolicy i nie znaleziono żadnej, na której można 

zrealizować ten projekt. Nie można także wykorzystać do tego celu lasu, ponieważ (bez 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) spuszczenie psa ze smyczy byłoby tam 



 

wykroczeniem. Plan zbudowania wybiegu dla psów nie jest wystarczającym powodem do 

uchwalania nowego planu zagospodarowania, więc Rada zgadza się z negatywną opinią. 

b) „Bunkier na plaży w Radłowie, zamiana na czytelnię-punkt widokowy, rewitalizacja” (ID 

100) 

Przyczyna odrzucenia: Bunkier znajduje się w pasie technicznym poza granicami miasta 

(zagospodarowanie wybrzeża leży w gestii Urzędu Morskiego). Dodatkowo ten teren jest 

zaliczany do obszaru Natura 2000. 

Stanowisko Rady: Inwestycje w pasie technicznym są bardzo problematyczne, a projekt 

wykracza poza kompetencje Urzędu Miasta, dlatego Rada podtrzymuje negatywną ocenę 

projektu. 

c) „Budowa drogi dojazdowej przeciwpożarowej i parkingu przy ulicy Cylkowskiego 11” (ID 

112) 

Przyczyna odrzucenia: projekt wymaga rozszerzenia inwestycji o sąsiednią działkę nr 1024 

oraz uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli terenu. Ze względu na sieć ciepłowniczą, 

energetyczną, gazową, telekomunikacyjną i kanalizacji sanitarnej, realne koszty inwestycji są 

wyższe, niż zakłada to projekt. 

Stanowisko Rady: Przekroczenie budżetu jest wystarczającym powodem, aby uznać projekt 

za niemożliwy do realizacji. 

d) „WYBIEG DLA PSÓW - KOŁO UL. WARSZAWSKIEJ/ WITOMIŃSKIEJ” (ID 155) 

Przyczyna odrzucenia: W sąsiedztwie odbywają się zajęcia terapeutyczne w budynku 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Osoby te źle znoszą obecność hałaśliwych 

zwierząt, więc wybieg dla psów może negatywnie wpłynąć na terapię. 

Stanowisko Rady: Projekt należy odrzucić, o ile nie znajdzie się dla niego inna lokalizacja. 

Najprawdopodobniej jednak nie uda się znaleźć odpowiedniej działki w okolicy. 

e) „Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską etap I. Remont i 

Zabezpieczenie” (ID 191) 

Przyczyna odrzucenia: Przepompownia ścieków sanitarnych i deszczówki, która powoduje 

niszczenie przejścia, jest własnością spółdzielni niemającej środków na jej remont. Remont 

został uwzględniony w projekcie, ale jego realny koszt to ok. 1 mln zł. 

Stanowisko Rady: Wyremontowanie przepompowni jest niemożliwe w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Należy upewnić się, czy zadbanie o przejście bez remontu przepompowni 

nie zakończy się jego ponownym zniszczeniem. Jeśli uda się zabezpieczyć przejście, można 

zaproponować wnioskodawcom okrojenie projektu tylko do prac związanych ze ścieżką dla 

pieszych. 

f) „Utwardzenie miejsc parkingowych na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ul. Jaworowej” (ID 

206) 

Przyczyna odrzucenia: Wydział Inwestycji planuje w tym miejscu budowę szlaku rowerowego 

R10 – „Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego”, z którą kolidowałby parking. 

Stanowisko Rady: Projekt ścieżki R10 powstawał przez kilka lat, jest współfinansowany ze 

środków europejskich i gotowy do realizacji. To jedna z najważniejszych inwestycji 

rowerowych w mieście. W związku z tym Rada zgadza się z negatywną opinią na temat 

projektu parkingu. 

g) „’Sportowa od Nowa’ czyli budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 

przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Władysława IV 54” (ID 234) 

Przyczyna odrzucenia: Miasto przegrało proces o własność działki, na której miałby powstać 

projekt. 

Stanowisko Rady: Z powyższego względu Rada podtrzymuje negatywną opinię. 

 



 

h) Wykonanie całorocznej kładki spacerowej na plaży miejskiej w Gdyni (ID 244) 

Przyczyna odrzucenia: Projekt koliduje z planami wymiany i poszerzenia istniejących kładek 

przez GCS. Ponadto przez plażę przebiegają granice dzielnic, a nie ma możliwości zgłaszania 

projektów międzydzielnicowych. Kładka utrudniałaby też sprzątanie mechaniczne plaży. 

Stanowisko Rady: Pomysł może zostać wzięty pod uwagę w planowaniu następnych 

remontów kładek, ale dla bieżącej edycji BO Rada podtrzymuje negatywną opinię. 

 

4. M. Guć i T. Matysiak poinformowali o bieżącym statusie niektórych projektów omawianych na 

poprzednim spotkaniu: 

a) „Wybieg dla Psów ‘Psia Łapka’ w Małym Kacku wraz z elementami do Agility i ławkami koło 

Przedszkola” (ID 31): wstępnie odrzucony ze względu na niezgodność z planem 

zagospodarowania, ale trwają poszukiwania innej lokalizacji; 

b) „Przystanek na żądanie na Małokackiej - Wyprzedź korek spacerem /Miasto Wspólne” (ID 

82): przywrócony do głosowania; 

c) „KIDS PARK - Plac bezpiecznej nauki sportów miejskich” (ID 141): wnioskodawca 

zdecydował się wycofać projekt; 

d) „ZAKĄTEK ZABAWY 2 - Rozbudowa i Oświetlenie Placu Zabaw przy Al. Piłsudskiego (Skwer 

Sue Ryder)” (ID 93): wnioskodawczyni zdecydowała się poddać projekt pod głosowanie; 

e) „Poprawa bezpieczeństwa jazdy na ul. Komandorskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztajnów” 

(ID 215): przywrócony do głosowania; 

f) „Metamorfoza Skweru Arki Gdynia / Miasto Wspólne” (ID 183): przywrócony do głosowania 

(z wyłączeniem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej); 

g) „Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna - etap I: bieżnia sprinterska; Gdynia Chwarzno-

Wiczlino, ul. A. Krauzego” (ID 97): wstępnie odrzucony, ale są jeszcze prowadzone 

negocjacje. 

 

5. Pojawiła się sugestia, aby w następnej edycji BO zastąpić losowanie kolejności projektów przez 

szeregowanie ich zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Miałoby to zachęcić wnioskodawców do jak 

najwcześniejszego zgłaszania projektów. Uznano jednak, że takie rozwiązanie stawiałoby na 

gorszej pozycji bardziej skomplikowane i dopracowane projekty, a także mogłoby skłaniać ludzi do 

jak najpóźniejszego składania projektów (tak, aby wyróżnić się nie pierwszym, a ostatnim 

miejscem). 

 

Przy okazji zauważono także, że chociaż nie ma bezpośredniej korelacji pomiędzy miejscem na 

liście a wynikiem w głosowaniu, warto zbadać przy okazji ewaluacji ewentualny wpływ kolejności 

projektów na wyniki. Uznano także potrzebę znalezienia innego sposobu na skłonienie 

mieszkańców do wcześniejszego składania wniosków. 

 

6. Odbyło się losowanie kolejności projektów na listach z określonych dzielnic. Projekty sporne były 

poddane losowaniu tak, jak gdyby były ostatecznie zatwierdzone. Ustalono, że gdyby któryś z 

projektów nie został ostatecznie zatwierdzony, wszystkie znajdujące się po nim mają zostać 

przesunięte o jedną pozycję w górę.  

 

Nazwy projektów, wcześniej przygotowane przez LIS zostały wydrukowane i pocięte na osobnych 

paskach papieru. Liczba 135 projektów (133 wstępnie zatwierdzonych + 2 projekty będące na 

etapie negocjacji z wnioskodawcami) podczas spotkania, za wstawiennictwem Rady zwiększyła się 

o jeszcze jeden projekt (ID 191). Ostatecznie 136 projektów zostało poddanych pod losowanie. 

 



 

Projekty z każdej dzielnicy były losowane osobno, kolejność dzielnic w poszczególnych losowaniach 

wynikała z uszeregowania alfabetycznego. Kolejni członkowie Rady podchodzili do szklanej wazy i 

losowali karteczki dla danej dzielnicy, głośno odczytując nazwy projektów. Pierwszy wylosowany 

projekt otrzymywał pierwsze miejsce na liście do głosowania, drugi – drugie itd. Szczegółowy 

protokół z losowania jest załączony poniżej.  

 

7. Datę następnego spotkania ustalono na 19 października (czwartek) o 17:00. Tematem spotkania 

będzie ewaluacja etapu składania wniosków. 

W przypadku pojawienia się w trakcie głosowania naruszeń regulaminu, wątpliwości związanych 

z procedurami czy innych nagłych sytuacji, Rada spotka się ad hoc, aby jak najszybciej rozwiązać 

problem.  

 

Protokół sporządziła:  

Joanna Jaczewska 
































