
UCHWAŁA NR XIII/446/19
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. j.t. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust.  2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólnodostępność, o której mowa w ust. 1, oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści 
z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, w tym 
także tym mieszkańcom, którzy nie korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego 
nieruchomością objętą realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego lub instytucji, na terenie której 
realizowany jest taki projekt.”;

2) § 8  ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku projektów zakładających budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury – 
udostępnienie efektów realizacji projektu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przez co 
najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w przedziale czasowym 8-22) oraz przez 
dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w przedziale czasowym 8-22). Za udostępnienie 
mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla podmiotów gospodarczych, 
organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych;”;

3) § 8 ust. 3 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

„3) w przypadku zakupu wyposażenia – umożliwienie skorzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem wszystkim mieszkańcom na równych prawach w godzinach pracy danego podmiotu, 
a poza tymi godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot;

4) w przypadku realizacji projektów na terenach administrowanych przez jednostki miejskie – efekty 
realizacji projektów nie mogą służyć jedynie pracownikom oraz osobom korzystającym z oferty 
danej jednostki w ramach jej podstawowych zadań statutowych.”;

4) § 11 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty miejskie to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy.”;

5) § 13 ust. 2 i 3  otrzymują brzmienie:
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„2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera pola na podanie informacji pozwalających na ocenę 
projektów zgodnie z procedurą opisaną w § 19, w tym w szczególności:

a) dane kontaktowe autora,

b) nazwę projektu,

c) rodzaj projektu (mały bądź duży)

d) miejsce realizacji projektu,

e) opis planowanych działań,

f) przybliżone koszty projektu.”;

„3. Tytuły zgłaszanych projektów zawierają wyłącznie określenie lokalizacji zadania i zakres 
proponowanych działań oraz nie powinny przekroczyć 180 znaków wraz ze spacjami. Tytuły nie mogą 
zawierać nazw własnych ani wskazywać potencjalnych wykonawców projektu.”;

6) skreśla się treść § 16

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Projekty miejskie wypracowywane są w trakcie cyklu warsztatów, na które mogą zgłosić się 
zainteresowani mieszkańcy Gdyni.

2. Prezydent określa liczbę warsztatów, o których mowa w ust. 1, oraz liczbę i zasady wyboru ich 
uczestników, tak aby zapewnić udział osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca 
zamieszkania.

3. Prezydent zapewnia warunki umożliwiające uczestnikom warsztatów sprawdzenie możliwości 
realizacji projektów w trakcie warsztatów lub pomiędzy nimi.

4. Ostateczne wersje projektów miejskich muszą być opisane na formularzu zawierającym 
informacje analogiczne do wymienionych w § 13 ust. 2-5.

5. Do każdego wniosku musi być dołączona odrębna lista podpisów mieszkańców popierających 
projekt, zawierająca co najmniej 100 podpisów.”;

8) skreśla się treść § 18

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Każdy mieszkaniec może poprzeć w głosowaniu:

1) maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe z listy projektów małych w jednej wybranej przez 
siebie dzielnicy,

2) maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże z listy projektów dużych w jednej wybranej przez 
siebie dzielnicy,

3) maksymalnie trzy projekty miejskie.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, muszą dotyczyć tej samej dzielnicy.”;

10) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Środki przypadające na pulę miejską mogą być przeznaczone na realizację jednego lub kilku 
projektów, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu, zgodnie z zasadami opisanymi 
w ust. 2-5.

2. Aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 
1000 osób.

3. Środki przyznawane są kolejnym projektom miejskim z najwyższą liczbą głosów zgodnie z ich 
wyceną, aż do wyczerpania się środków przypadających na pulę miejską.
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4. Jeżeli dwa lub więcej projektów miejskich otrzyma taką samą liczbę głosów, a pozostała kwota 
nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za wybrany uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania 
dokonanego przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokół z losowania zostaje opublikowany na 
portalu Budżetu Obywatelskiego.

5. W przypadku, gdy następny w kolejności projekt miejski pod względem liczby głosów nie może 
być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę miejską Budżetu Obywatelskiego 
w kolejnej edycji.  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Rada Miasta, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia 
głosowania, przedłoży Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących 
środków na realizację projektu w roku następującym po przeprowadzeniu głosowania. Informację 
o realizacji dodatkowego projektu miejskiego i wykorzystaniu puli środków Budżetu Obywatelskiego 
w trybie opisanym w niniejszym ustępie zamieszcza się na portalu Budżetu Obywatelskiego.”;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Środki przypadające na pule dzielnicowe mogą być przeznaczone na realizację jednego lub 
kilku projektów małych oraz jednego lub kilku projektów dużych, które uzyskają największą liczbę 
głosów w głosowaniu w danej dzielnicy, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-6.

2. Aby projekt dzielnicowy mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować co 
najmniej 50 osób.

3. Środki przeznacza się na realizację jednego lub kilku projektów z największą liczbą głosów, 
których łączna kwota jest mniejsza bądź równa pulom zarezerwowanym na realizację projektów małych 
i dużych w dzielnicy.

4. Środki w dzielnicy pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów 
małych przydziela się na projekty duże zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków 
przypadających na daną dzielnicę.

5. Jeżeli dwa lub więcej projektów dzielnicowych otrzyma taką samą liczbę głosów, a pozostała 
kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za wybrany uznaje się projekt wyłoniony w drodze 
losowania dokonanego przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokół z losowania zostaje 
opublikowany na portalu Budżetu Obywatelskiego.

6. W przypadku, gdy następny w kolejności pod względem liczby głosów w dzielnicy projekt mały 
bądź duży nie może być w całości zrealizowany z uwzględnieniem ust. 4, pozostałe środki powiększają 
pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji. Wyjątkami są sytuacje, gdy:

1) rada właściwej dzielnicy, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania, przedłoży 
Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na 
realizację projektu w roku następującym po przeprowadzeniu głosowania. Wówczas projekt taki jest 
realizowany częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków, o których 
decyduje rada dzielnicy, przy czym w przypadku projektów małych wartość środków 
przeznaczonych na realizację takiego projektu z Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 
limitu środków pozostałych w puli na projekty małe w tej dzielnicy, a w przypadku projektów 
dużych – łącznej kwoty środków z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystanych w danej dzielnicy. 
Informację o realizacji dodatkowego projektu i wykorzystaniu puli środków Budżetu 
Obywatelskiego w danej dzielnicy w trybie opisanym w niniejszym ustępie zamieszcza się na portalu 
Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli dwa lub więcej projektów następnych w kolejności otrzymają taką 
samą liczbę głosów, decyzję o tym, który projekt uznaje się za wybrany do realizacji 
z wykorzystaniem środków z Budżetu Obywatelskiego i rady dzielnicy podejmuje rada dzielnicy;

2) w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania prywatny darczyńca/darczyńcy podpiszą umowę 
darowizny z Gminą Miasta Gdynia, w której zobowiążą się wpłacić do budżetu miasta kwotę 
brakującą na realizację projektu i dokonają wpłaty tej kwoty. Wówczas projekt taki jest realizowany 
częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków pochodzących 
z darowizny.”;

12) Po § 23 dodaje się § 23a, 23b oraz 23c w brzmieniu:
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„§ 23a. W sytuacji, gdy kilka wybranych projektów z tego samego poziomu - miejskiego lub 
dzielnicowego - dotyczy tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja ich wszystkich nie jest możliwa, 
za wybrany uznaje się projekt, który:

1) zdobył większą liczbę głosów,

2) został wyłoniony w drodze losowania dokonanego przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego, jeżeli 
projekty otrzymały tę samą liczbę głosów.

§ 23b. W sytuacji, gdy kilka wybranych projektów z różnych poziomów - miejskiego 
i dzielnicowego - dotyczy tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja ich wszystkich nie jest możliwa, 
za wybrany uznaje się projekt przypisany do poziomu dzielnicowego.

§ 23c. W sytuacjach opisanych w § 23a i § 23b, środki przyznawane są kolejnym projektom 
z najwyższą liczbą głosów zgodnie z ich wyceną, z pominięciem projektu który nie został uznany za 
wybrany, aż do wyczerpania się środków przypadających na pulę miejską lub daną pulę dzielnicową, 
z uwzględnieniem §22 ust. 5 oraz §23 ust. 6.”;

13) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Po zakończeniu głosowania, Prezydent sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) liczbę głosów zdobytych przez poszczególne projekty małe i duże w każdej z dzielnic oraz przez 
projekty miejskie,

2) listę projektów dzielnicowych i miejskich zakwalifikowanych do realizacji w całości ze środków 
przypadających na Budżet Obywatelski.”;

14) Po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. 1. W szczególnych przypadkach Rada Miasta może w drodze uchwały odstąpić od realizacji 
części lub całości projektu wybranego w głosowaniu. W takiej sytuacji niewykorzystane środki 
przeznaczone na taki projekt powiększają pulę środków na Budżet Obywatelski w kolejnej edycji.

2. Za szczególne przypadki, o których mowa w ust. 1, rozumie się przypadki spowodowane siłą 
wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia 
mimo możliwości ich przewidzenia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska
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