
 

 

Protokół z VI posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

 

Data posiedzenia:  25 maja 2020 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:  16.00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.15 

Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Anna Brzeska-Cupisz 

2. Lechosław Dzierżak 

3. Anna Gawrońska-Milczarek 

4. Michał Guć 

5. Sebastian Jędrzejewski 

6. Paweł Kurski 

7. Kajetan Lewandowski 

8. Monika Rak 

9. Łukasz Strzałkowski 

10. Mariola Śrubarczyk-Cichowska 

11. Marta Wieczorek 

12. Marek Dudziński 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:  

13. Urszula Majewska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

14. Ksenia Pisera (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

 

Temat obrad: 

Losowanie kolejności projektów małych i dużych zweryfikowanych pozytywnie na listach do głosowania 

w dzielnicach oraz na liście projektów miejskich. 

Porządek obrad: 

1. Ustalenie zasad oraz losowanie kolejności projektów na listach do głosowania 

 

Przebieg Posiedzenia:  

Ad.1.  

Celem spotkania było losowanie kolejności projektów małych i dużych na listach do głosowania w 

poszczególnych dzielnicach oraz na liście projektów miejskich.  

 



 

Łącznie losowaniu poddano 269 projektów dzielnicowych oraz 13 miejskich. Losowanie odbyło się w 

formie wideokonferencji. Przed spotkaniem został zaproponowana formuła losowania. LIS przydzieliło 

każdemu członkowi Rady konkretne dwie dzielnice i projekty miejskie z prośbą o przygotowanie 

dokładnej liczby numerów dla każdej z nich (zgodnie z zaproponowanym wzorem).   

Numery były losowane osobno dla każdego projektu z danej dzielnicy. Przedstawicielka LIS odczytywała 

tytuł projektu małego z wybranej dzielnicy, po czym przedstawiciel Rady ds. BO losował numer, który 

był przypisywany danemu projektowi.  

Analogiczną procedurę zastosowano w przypadku projektów dużych i projektów miejskich. 

Wyniki losowania były na bieżąco zapisywane w protokole z głosowania, który jest załącznikiem do 

niniejszego protokołu z posiedzenia Rady. 

 

Ustalono, że termin następnego posiedzenia Rady zostanie ustalony w późniejszym terminie drogą 

elektroniczną. 

 

Protokół sporządziła: 

Urszula Majewska 

  



 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

W dniu 25 maja 2020 r., za pośrednictwem platformy do wideokonferencji, odbyło się spotkanie Rady 

ds. Budżetu Obywatelskiego, podczas którego została wylosowana kolejność projektów na listach do 

głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W losowaniu wzięło udział 12 członków Rady ds. 

BO. 

Członkowie Rady ds. BO dokonywali losowania miejsc projektów osobno dla każdej dzielnicy – dla 

projektów małych i dużych – oraz projektów miejskich. Lista z projektami wraz z wylosowanymi 

numerami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Lista z projektami dzielnicowymi dużymi, dzielnicowymi małymi oraz miejskimi wraz z 

wylosowanymi numerami. 


















































