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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EWALUACJI 
 

Ewaluacja piątej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni (dalej: BO) 

rozpoczęła się wraz z uruchomieniem naboru wniosków, czyli w lutym 2018 roku 

i trwała do końca września 2018 roku. W ramach działań ewaluacyjnych 

przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę danych zastanych oraz analizę 

opinii różnych grup interesariuszy zaangażowanych w działania związane z 

Budżetem Obywatelskim na różnych jego etapach (autorów wniosków, osób 

głosujących na projekty, Rady ds. BO, urzędników zaangażowanych w 

weryfikację i realizację projektów). Analizy miały charakter zarówno ilościowy, 

jak i jakościowy. 

Poniżej przedstawiono tabelę ukazującą źródła zgromadzonych danych i 

zastosowane metody ewaluacji. 

Tabela 1. Metody i źródła danych wykorzystane w trakcie ewaluacji BO w 2018 roku. 

Metody i źródła danych Symbol Termin Uwagi 

Ankieta elektroniczna dla 

mieszkańców 
AM 18.06-15.07.2018 

1631 

respondentów 

Ankieta elektroniczna dla 

pracowników LIS 
AW 13-20.07.2018 5 respondentów 

Ankieta elektroniczna dla urzędników AU 21.08 - 04.09.2018 25 respondentów 

Spotkanie ewaluacyjne Rady ds. BO RBO 03.09.2018 11 uczestników 

Analiza danych na temat wniosków i 

autorów 
- III-V.2018 - 

Analiza danych z systemu 

głosowania 
- VII-VIII.2018 - 

Analiza pozostałych danych 

zastanych1 
- VII-VIII.2018 - 

 

Jeśli chodzi o dane zastane, dokładnej analizie poddano informacje 

dotyczące między innymi: zaangażowania mieszkańców, składanych 

wniosków, procesu weryfikacji projektów, wyboru projektów w głosowaniu, 

postępów w realizacji zwycięskich projektów, akcji informacyjno- promocyjnej 

oraz kosztów realizacji całego procesu. 

Formularz ewaluacyjny dla mieszkańców był aktywny w trakcie głosowania na 

BO (dołączono go na ekranie końcowym, który pojawiał się po oddaniu 

głosu), a także dostępny na stronie BO jeszcze przez około dwa tygodnie po 

zakończeniu głosowania. Przesłano go również do osób zapisanych do 

newslettera BO. Kwestionariusz dla pracowników LIS oraz urzędników 

                                                           
 
1 Analiza danych obejmowała także porównania z danymi statystycznymi o mieszkańcach Gdyni 

pozyskanymi z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni. 
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zaangażowanych w weryfikację został przesłany do respondentów 

bezpośrednio pocztą elektroniczną już po zakończeniu tegorocznej edycji. 

W miarę możliwości dane nt. tegorocznej edycji BO zaprezentowano w 

niniejszym raporcie w zestawieniu z danymi dotyczącymi lat poprzednich.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, za realizację ewaluacji w całości odpowiadał 

Dział Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. 
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II. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PROCESU 

 

1. Etap składania wniosków 

A. Dane na temat wnioskodawców 

Zaangażowanie mieszkańców Gdyni w składanie wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego utrzymuje tendencję spadkową: w 2018 roku złożyło je 115 

osób. 

Wykres 1. Liczba wnioskodawców w poszczególnych edycjach BO w latach 2014-2018. 

 

Na malejącą łączną liczbę autorów wniosków składają się zarówno spadek 

liczby osób „nowych” w procesie (w obecnej edycji były tylko 62 takie osoby), 

jak i zmniejszająca się liczba osób „powracających” do BO z nowymi 

wnioskami. Spośród 540 osób, które zaangażowały się w składanie projektów 

w latach 2014-2017, w 2018 roku swoje wnioski złożyły tylko 53 osoby, czyli 

zaledwie co dziesiąty były wnioskodawca. 

Wykres 2. Liczba nowych wnioskodawców w edycjach BO w latach 2014-2018. 

 
 

Co piąta osoba zaangażowana w składanie projektów jest radnym lub radną 

dzielnicową. Odsetek ten zmniejsza się nieznacznie w kolejnych edycjach – w 

2015 roku radni dzielnicowi stanowili ponad jedną czwartą wnioskodawców 

(28%), natomiast w obecnej edycji już tylko 20%.  
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Wykres 3. Udział radnych dzielnicowych w populacji wnioskodawców BO w 2018 roku. 

 

B. Dane na temat wniosków 

W tym roku zgłoszono łącznie 147 projektów, z czego do etapu głosowania 

przeszło ich 97. Liczba składanych wniosków spada z każdym rokiem – w tej 

edycji zostało złożonych w sumie dwa razy mniej projektów niż w pierwszej 

edycji (308) i o 12% mniej niż rok temu. Różnice te nie rozkładały się 

proporcjonalnie między dzielnicami: w skali miasta były takie dzielnice, gdzie 

mieszkańcy wciąż mogli w głosowaniu wybierać spomiędzy co najmniej kilku 

projektów oraz cztery takie, gdzie rywalizowały ze sobą tylko dwie propozycje 

(Chylonia, Leszczynki, Redłowo, Witomino-Leśniczówka). W Śródmieściu z kolei 

łączne koszty poddanych pod głosowanie projektów nie przekroczyły kwoty 

zagwarantowanej dla dzielnicy, co sprawiło że już samo pozytywne przejście 

weryfikacji dawało gwarancję ich realizacji. W obecnym modelu BO 

głosowanie pełni wobec zgłoszonych projektów funkcję selekcyjną i powinno 

gwarantować realizację tych propozycji, które faktycznie mają najsilniejsze 

poparcie mieszkańców. Malejąca liczba projektów zwiększa w tej formule 

ryzyko dopuszczania do realizacji projektów o niewielkiej istotności dla ogółu 

mieszkańców.  

Wykres 4. Liczba wniosków w poszczególnych edycjach BO. 

 

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszych dwóch edycjach BO wybranych do 

realizacji zostało mniej więcej po 40 projektów, natomiast po 2016 roku już tylko 

mniej więcej po 30, mimo iż kwota przeznaczona na ten cel została 

powiększona niemal dwukrotnie (z 3 mln do 5,66 mln zł). Zmiana ta, jak się 

wydaje, jest związana przede wszystkim ze wzrostem udziału projektów 

zakładających wykorzystanie ponad 70% kwoty przypadającej na dzielnicę 

(próg ten wybrany został dla celów ilustracyjnych na potrzeby ewaluacji). W 
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pierwszych trzech edycjach tylko co trzeci projekt pochłaniał ponad 70% 

środków przeznaczonych dla dzielnicy, natomiast w dwóch ostatnich 

edycjach wartość ta zaczęła wzrastać i w tym roku już co drugi zwycięski 

projekt obejmował swymi kosztami zdecydowaną większość środków 

dzielnicowych. 

Wykres 5. Udział wniosków, na które przypadało ponad 70% środków w dzielnicach 

 

Najbardziej popularne typów projektów w tej edycji to te, które dotyczyły 

przestrzeni publicznej, skwerów i parków (20%). Na drugim miejscu pod 

względem popularności plasują się remonty ciągów komunikacyjnych oraz 

place zabaw (po 18%). Co dziesiąty projekt dotyczył siłowni na świeżym 

powietrzu (10%), bezpieczeństwa w ruchu drogowym (9%), oświetlenia (9%) lub 

obiektów sportowych (9%). 

Wykres 6. Typologia tematyczna wniosków a losy projektów w BO 2018 oraz liczebność 

poszczególnych typów* 

 
*Typy projektów nakładają się – odsetki nie sumują się do 100%. 
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Podczas weryfikacji proporcjonalnie najwięcej projektów zostało odrzuconych 

w kategoriach dotyczących budowy lub remontu parkingów (5 z 8 projektów) 

oraz ciągów komunikacyjnych (12 z 27). W ostatniej z wymienionych kategorii 

najczęstszą przyczyną odrzucenia było przekroczenie kwoty na dzielnicę - 

więcej niż co trzeci taki projekt (36%) był odrzucany właśnie na tej podstawie. 

W tej kategorii projektom najtrudniej przejść weryfikację ze względu na ich 

kosztochłonność oraz – niejednokrotnie – niepodzielność i brak możliwości 

zmniejszenia zakresu projektu tak, aby mieścił się w limicie kwotowym. Dla 

przykładu, nawet utwardzenie krótkiego fragmentu ulicy płytami YOMB 

wymaga - oprócz położenia nawierzchni - budowy infrastruktury kanalizacji 

deszczowej, która znacznie zwiększa koszty takiej inwestycji.  

C. Wsparcie dla wnioskodawców 

W kwestionariuszu dla mieszkańców osobny blok pytań został skierowany do 

osób, które były w tym roku wnioskodawcami. Osoby te zostały zapytane 

między innymi o formy wsparcia, z jakich korzystały na etapie składania 

projektów.  

Wykres 7. Wykorzystywane przez wnioskodawców formy wsparcia w BO 2018. 

 
Najwięcej autorów (41%) korzystało z poradnika dla mieszkańców, w którym 

umieszczone były podstawowe informacje, harmonogram, zasady i procedury 

całego procesu. Co trzeci wnioskodawca (36%) korzystał z cenników kosztów 

zadań, a co piąty (20%) z instrukcji do serwisu mapowego. Zaledwie 17% 

autorów konsultowało się przed złożeniem wniosku z urzędnikami, a jeden na 

trzech (32%) wnioskodawców wypowiadających się w ankiecie nie skorzystał z 

żadnej formy wsparcia na etapie składania projektów. 

Jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych form wsparcia, zostały one ocenione 

przeważnie jako „raczej pomocne”. Średnia dla większości wynosiła około 4,4 

(na skali od 1 do 5 – gdzie „1” opisywało wsparcie jako zdecydowanie 

niepomocne, a „5” - zdecydowanie pomocne). Nieco niżej ocenione zostały 

indywidualne konsultacje z urzędnikami (średnia 4,1) oraz cenniki kosztów 

projektu (4,3). 
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Wykres 8. Ocena poszczególnych form wsparcia dla wnioskodawców (średnia ocen). 

  
 

Jak wynika z odpowiedzi otwartych w ankietach, cenniki projektów często 

budzą emocje u wnioskodawców ze względu na to, iż według części z nich 

podawane w cennikach wyceny zadań są zdecydowanie zawyżone. Według 

części respondentów wpływa to później na odrzucanie projektów, które 

przestają mieścić się w puli przeznaczonej na dzielnicę albo na znaczne 

ograniczanie ich zakresu. Szczegółowa analiza danych na temat procesu 

weryfikacji pod tym kątem umieszczona została w podrozdziale czwartym 

dotyczącym etapu realizacji projektów. 

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

Cenniki dla poszczególnych rodzajów projektów są niespójne i 

zdecydowanie zawyżone w stosunku do cen rynkowych. 

 

Wzorem lat ubiegłych, Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z 

Urzędem Miasta i innymi jednostkami miejskimi zorganizowało w okresie 

składania propozycji zadań do BO maratony pisania wniosków, w czasie 

których na mieszkańców czekali urzędnicy z różnych wydziałów, służący 

specjalistyczną pomocą w dopracowywaniu pomysłów. Odbyło się łącznie 5 

sobotnich maratonów w formule ponaddzielnicowej, w różnych częściach 

miasta. Na każdym z nich było kilkunastu urzędników. Ta forma wsparcia 

potencjalnych wnioskodawców okazało się jednak mało efektywna: na 

niektórych maratonach frekwencja była tak niska, iż mieszkańców, którzy 

przyszli się skonsultować, było mniej niż urzędników. Łącznie na wszystkich 

spotkaniach pojawiło się tylko 65 potencjalnych wnioskodawców. 

Estymując dane z deklaracji wnioskodawców, możemy określić, że 64% z nich z 

pewnością nie uczestniczyło w maratonach pisania wniosków, co z kolei 

oznacza, że spośród osób, które znalazły się na maratonach, było najwyżej 

czterdziestu przyszłych wnioskodawców. Innymi słowy, co najmniej jedna 

trzecia uczestników maratonów nie złożyła w rezultacie swojego projektu.  
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Wykres 9. Liczba osób uczestniczących w maratonach pisania wniosków BO 2018. 

 
Wśród uwag w ankietach na temat etapu składania wniosków mieszkańcy 

najczęściej podnosili kwestie potrzeby uproszczeń formalnych – przede 

wszystkim w zakresie umożliwienia zbierania podpisów poparcia online oraz 

otrzymywania pomocy ze strony urzędników w uzyskiwaniu oświadczeń od 

właścicieli terenów. Poniżej prezentujemy tabelę z najczęściej pojawiającymi 

się postulatami dotyczącymi tego etapu procesu.  

Tabela 2. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące zgłaszania wniosków. 

Postulat Źródło 

Uproszczenie procedury składania wniosków (np. zamiast podpisów 

poparcie dla wniosku składane online, pomoc urzędników przy 

zbieraniu oświadczeń od właścicieli terenu) 

AM 

Powiązanie projektów BO z planami rad dzielnic AM 

Konsultacje pomysłów na projekty z mieszkańcami dzielnicy (np. 

dyskusje sąsiedzkie o potrzebach/strategii dzielnicy) 

AM 

Możliwość zgłaszania projektów międzydzielnicowych lub 

ogólnomiejskich 

AM 

Likwidacja „projektów szkolnych” AM 

Zniesienie ograniczeń na „projekty szkolne” AM 

Upraszczanie działań po stronie urzędu (ograniczenie możliwości 

składania projektów w ramach BO tylko do takich, które nie 

wymagają dokumentacji projektowej i pozwoleń,  albo osobno 

głosowanie na wykonanie projektu, a potem głosowanie na to które 

mają zostać realizowane) 

AU 

Większa współpraca wnioskodawców z urzędnikami w zakresie 

wycen projektów 

AU 

Informowanie osób niepełnoletnich o możliwości składania 

wniosków* 

AM 

 

*Postulat na podstawie wypowiedzi w pytaniach otwartych – jednym z powodów nieskładania 

wniosków wskazywanych przez badanych była ich niepełnoletniość. 
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2. Etap weryfikacji 

A. Dane na temat przebiegu weryfikacji 

W roku 2018 zaobserwowano wzrost odsetka projektów niedopuszczonych do 

głosowania. W poprzednich edycjach wartość ta utrzymywała się w okolicach 

20-24%, natomiast w obecnej wzrosła do 34%. Warto jednak zauważyć, że na 

ten wzrost miał wpływ przede wszystkim znacząco większy niż w latach 

ubiegłych odsetek projektów wycofanych przez samych autorów - 16%. 

Kolejne 14% stanowiły projekty odrzucone w toku z powodów merytorycznych 

(czyli ocenione jako niemożliwe do realizacji w ramach BO), a 4 % - projekty 

odrzucone pod względem formalnym (niezgodności z regulaminem BO). 

Wykres 10. Porównanie udziału projektów niedopuszczonych do głosowania na przestrzeni 

wszystkich edycji BO w latach 2014-18. 

 

Przyglądając się szczegółowo powodom niezakwalifikowania projektów do 

głosowania w tym roku, można zauważyć, że największą ich część stanowiły 

problemy dotyczące lokalizacji projektów (łącznie odnosiły się do 48% 

wszystkich odrzuconych projektów). Chodziło głównie o sytuacje, gdy 

proponowana inwestycja znajdowała się na działce nienależącej do miasta i 

nie udało się zdobyć wymaganego oświadczenia właściciela gruntu albo 

realizacja była niemożliwa ze względu na funkcje terenu lub zakres projektu 

(np. projekty na terenach leśnych). Kolejnym częstym powodem negatywnej 

weryfikacji było przekroczenie kwoty przeznaczonej na dzielnicę. Powód ten 

dotyczył łącznie 14% niedopuszczonych projektów.  
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Wykres 11. Szczegółowe powody niezakwalifikowania projektów do BO 2018. 

 
 

Analizując wpływ weryfikacji na zmiany kosztów projektów, należy zauważyć, 

że niemal połowa (46%) wniosków została wyceniona tak, że podczas 

weryfikacji nie były potrzebne żadne zmiany. W kolejnej jednej czwartej 

wniosków (24%) koszty zmieniły się nie więcej niż o 20 tysięcy zł (na plus lub 

minus). Jeśli chodzi o największe kwotowo zmiany względem oryginalnych 

wycen, to w toku weryfikacji szacunki cenowe 8% projektów spadły o ponad 

20 tysięcy zł, natomiast do 21% z nich wnioskodawcy musieli dodać ponad 20 

tysięcy złotych. Podwyższanie kosztów najczęściej dotyczyło wniosków 

weryfikowanych przez Wydział Inwestycji, który zwiększył szacowane koszty w 

ponad połowie sprawdzanych przez siebie wniosków. 

Wykres 12. Zmiana w wycenach projektów na etapie weryfikacji w BO 2018  

(wg wydziałów, które analizowały przynajmniej 10 projektów). 
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najczęściej projektów dotyczących oświetlenia (koszty co drugiego projektu z 
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wzrost kosztów w przypadku 41% projektów). Z kolei najlepiej oszacowane przez 

samych autorów projekty to wnioski z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

(głównie montaż defibrylatorów AED) oraz dotyczące obiektów sportowych – 

niemal 7 na 10 tego rodzaju projektów zostało wycenionych tak, że nie trzeba 

było wprowadzać żadnych zmian w kosztorysach.  

Wykres 13. Różnica w wycenach wnioskodawców i urzędników (wg kategorii projektów - n 

pow. 10). 

 
 

B. Perspektywa mieszkańców 

W ankiecie ewaluacyjnej pytaliśmy wnioskodawców między innymi o to, jak 

ogólnie oceniają etap weryfikacji oraz swój kontakt z urzędnikami. Większość 

osób oceniła ten etap procesu pozytywnie: 46% wnioskodawców wystawiła 

mu ocenę raczej pozytywną, a 26% - zdecydowanie pozytywną. 

Wykres 14. Ogólna ocena etapu weryfikacji oraz jakości kontaktu z jednostkami weryfikującymi 

projekty w BO 2018.  
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Łącznie po 80% ocen pozytywnych uzyskały takie aspekty kontaktu z 

urzędnikami jak kultura i życzliwość oraz kompetencje pracowników jednostek 

miejskich. Podobnie wysoko wnioskodawcy ocenili chęć pomocy ze strony 

urzędników (74% opinii pozytywnych) i informowanie o wynikach weryfikacji 

(71% opinii pozytywnych). Najsłabiej, choć wciąż w większości pozytywnie, 

ocenione zostało szukanie alternatywnych rozwiązań – w tym przypadku 

odpowiedzi pozytywnej udzieliło 63% respondentów. 

Najczęstszym postulatem ze strony mieszkańców dotyczącym tego etapu było 

podniesienie jakości weryfikacji projektów, szczególnie jeśli chodzi o możliwe 

niezgodności z innymi planami i strategiami miasta, jak również ocenę 

zasadności i możliwych konsekwencji realizacji projektu z punktu widzenia 

mieszkańców (np. jeśli chodzi o prognozowane utrudnienia w rezultacie 

realizacji inwestycji mających wpływ na organizację ruchu). Powtarzające się 

sugestie i uwagi zostały zapisane w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące weryfikacji wniosków 

Postulat Źródło 

Podniesienie jakości weryfikacji projektów (szczególnie w zakresie: 

wykrywania niezgodności z innymi planami oraz politykami miasta, 

oceny zasadności projektu dla społeczności, uwzględniania 

przewidywanych utrudnień dla ruchu drogowego) 

AM, AU, AW 

Ograniczanie zawyżania wycen przed urzędników AM 

Poprawa jakości pracy urzędników zajmujących się BO (np. większa 

spójność informacji przekazywanych przez różne jednostki, 

przeznaczenie większej ilości czasu na kontakt z wnioskodawcą) 

AM 

Poprawa przepływu informacji na temat weryfikacji (w zakresie: 

terminu zgłaszania poprawek, wyników weryfikacji dla wszystkich 

autorów wniosków)  

AM 

Stworzenie regulacji/wytycznych odrzucania wniosków AM, AU 

Przedstawienie w cennikach wyjaśnień nt. źródeł cen podawanych 

przez urząd (np. procedur przetargowych) 

AM 

Szybsze tempo weryfikacji projektów (w ramach całego procesu, jak 

i przez wybrane jednostki/komórki) 

AM, AU 

Uzupełnienie i ujednolicenie cenników AM 

Wydłużenie czasu na poprawienie wniosku przez autora AM 

 

C. Perspektywa urzędników 

Kwestionariusz ewaluacyjny przygotowany został nie tylko dla mieszkańców, 

lecz również dla pracowników jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta 

zaangażowanych w weryfikację wniosków do BO. 

Rozkład projektów do zweryfikowania wśród poszczególnych urzędników 

zaangażowanych w ten etap wahał się od kilku do ponad stu. Poniżej 

zaprezentowano wykres maksymalnej liczby projektów sprawdzanych przez 

pracowników poszczególnych jednostek. 
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Tabela 4. Liczba osób 

weryfikujących i projektów 

w jednostce 

Wykres 15. Maksymalne obciążenie 

pracowników w jednostce 

 

 
Źródło: Dane dotyczące weryfikacji wniosków BO 2018 

 

Warto zwrócić uwagę, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 

oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany, przez które przechodzą wszystkie 

projekty, są w praktyce „wąskimi gardłami” weryfikacji, bowiem bez oceny 

tych jednostek pozostałe wydziały nie rozpoczynają dalszej pracy. W tym roku 

na pierwszy etap weryfikacji został przewidziany czas sześciu tygodni, jednak 

niemal wszystkie działania urzędników zostały wykonane przez ostatnie trzy 

tygodnie. 

Jeśli chodzi o jednostki odpowiedzialne za weryfikację techniczno-finansową 

projektów, najbardziej obciążone były osoby pracujące w: 

• Gdyńskim Centrum Sportu (GCS), 

• Biurze Ogrodnika Miasta (BOM), 
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• wprowadzania w systemie wszystkich opinii dotyczących wniosku 
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się poza systemem, 
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• otrzymywania raportów z dostarczenia wiadomości do wnioskodawców, 

• możliwości podglądu bieżącego status, jaki ma dany wniosek, 

• widoczności listy jednostek, do których został wysłany wniosek do 

zaopiniowania.  

W kontekście dostępności informacji wskazywana była również potrzeba 

podglądu opinii, które były wydawane w poprzednich edycjach odnośnie 

wniosków, które są składane po raz kolejny. Obecnie linki dezaktywują się po 

zakończeniu edycji i nie da się za ich pomocą dotrzeć do historii weryfikacji 

takiego projektu. 

Kolejną często podnoszoną kwestią była kolejność weryfikacji. Pracownicy 

jednostek miejskich wyraźnie zaznaczali konieczność utrzymywania kolejności 

weryfikacji wniosków, postulując by w pierwszej kolejności sprawdzana była 

dokładnie proponowana lokalizacja, co pozwoliłoby unikać niepotrzebnej 

pracy związanej z analizą techniczną wniosków niemożliwych do realizacji. 

Oprócz tego pojawił się postulat, by Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Geodezji opiniował nie tylko lokalizacje na działkach 

miejskich, ale wszystkie projekty. 

 

Tabela 5. Szczegółowe postulaty urzędników dotyczące procedury weryfikacji.  

Postulat Źródło 

Zwiększenie zakresu informacji widocznych w systemie (historia 

opiniowania wniosku/podgląd wszystkich naniesionych zmian, status 

wniosku, lista jednostek opiniujących) 

AU 

Ustalenie kolejności weryfikacji - rozpoczynanie od opiniowania przez 

Wydział Arch-Bud oraz Wydział Gospod. Nieruchomościami i 

Geodezji 

  

AU 

Postulat Źródło 

Techniczne rozbudowanie możliwości systemu elektronicznego 

(wydajność systemu, wysyłanie wiadomości do instytucji, wpisywanie 

opinii elektronicznie, komunikaty o niedostarczeniu wiadomości do 

wnioskodawcy) 

AU 

Przekazanie kontaktowania się z wnioskodawcami ws. poprawek do 

LIS 

AU 

Dostęp do opinii wszystkich wniosków z poprzednich edycji AU 

Opiniowanie wszystkich działek w uproszczony sposób przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (własność osób 

fizycznych/własność spółki) 

AU 

Odrzucanie projektów, które przekroczyły termin wprowadzania 

poprawek 

AU 

Szkolenia dla pracowników UM i jednostek Miasta AU 

Zbieranie opinii innych jednostek i wydziałów prowadzone przez 

wyznaczoną jednostkę merytoryczną projektu 

AU 
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3. Etap wyboru projektów (głosowanie) 

A. Dane na temat frekwencji 

Zaangażowanie mieszkańców Gdyni w głosowanie w Budżecie Obywatelskim 

utrzymuje od trzech lat tendencję spadkową. Szczyt frekwencji przypadł na 

głosowanie w 2015 roku, kiedy to liczba głosujących osiągnęła prawie 20% 

osób uprawnionych do głosowania. Z kolei w tym roku odnotowano najniższą 

frekwencję spośród wszystkich dotychczasowych edycji BO - 13%. 

Wykres 16. Frekwencja w głosowaniu w BO w latach 2014-2018. 

 

 

Najczęstszym powodem nieuczestniczenia w głosowaniu, według deklaracji 

respondentów ankiety ewaluacyjnej, była niewiedza o jego terminie (34%) oraz 

brak motywacji do zagłosowania, na przykład z powodu braku ciekawych 

projektów (24%). Sporą grupę stanowiły osoby, które miały trudności z 

zagłosowaniem (15%). W trakcie głosowania zbierane były zgłoszenia 

mieszkańców dotyczące tego rodzaju kłopotów i starano się im na bieżąco 

zaradzać. Niestety, część problemów zgłoszona została zbyt późno albo nie 

zgłoszona wcale. 

Wykres 15. Powody nieuczestniczenia w głosowaniu w BO 2018. 
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drugiej i trzeciej edycji, kiedy to wyniosła ona ok. 30%. Od 2017 roku, odkąd w 

odpowiedzi na krytyczne uwagi mieszkańców na temat „uprzywilejowanej” 

pozycji szkół w procesie BO, wprowadzono obostrzenia co do ich 

zaangażowania w promocję konkretnych projektów. Dodatkowo w 2018 roku 

termin głosowania przypadł już po zakończeniu roku szkolnego. W efekcie 

frekwencja wśród młodzieży szkolnej w tegorocznej edycji osiągnęła najniższy 

jak do tej pory poziom i wyniosła ok. 16%, dorównując poziomowi frekwencji 

wśród młodych dorosłych. 

Najniższa frekwencja wciąż utrzymuje się w najstarszych grupach wiekowych – 

od 55 lat wzwyż. 

Wykres 16. Frekwencja w głosowaniu w BO w latach 2014-2018 (w podziale na grupy wiekowe). 

  
 

Patrząc na frekwencję przez pryzmat podziału na dzielnice i porównując 

wszystkie edycje BO, warto zwrócić uwagę, że z roku na rok dzielnice polaryzują 

się pod względem udziału ich mieszkańców w głosowaniu. Podczas gdy 

nieliczne dzielnice walczą o premię za frekwencję (tzw. „Projekt +1” i osiągają 

w głosowaniu udział mieszkańców na poziomie ok. 40% uprawnionych, to w 

części dzielnic uczestnictwo spada do zaledwie kilku procent. Najwyższą w tym 

roku frekwencję odnotowano w Pustkach Cisowskich-Demptowie (43%) i w 

Małym Kacku (41%), podczas gdy w Chyloni, Śródmieściu i Witominie-

Leśniczówce odnotowano najniższy jak dotąd poziom uczestnictwa w skali 
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Wykres 17. Frekwencja w głosowaniu w BO w latach 2014-2018 (w podziale na dzielnice). 

 

 
 

Źródło: dane o głosujących  BO 2014-2018, dane o mieszkańcach z Wydziału Polityki Gospodarczej 

UMG 
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ramach Budżetu Obywatelskiego i Przyjaznej Dzielnicy (dalej: PD). W zasadzie, 

w większości dzielnic o umiarkowanej aktywności frekwencja w BO i PD była 

bardzo zbliżona. Największe dysproporcje (powyżej 15 punktów 

procentowych) można było natomiast zaobserwować w dzielnicach, w 

których odnotowano w tym roku najwyższą frekwencję w BO. Tak duża 

dysproporcja miedzy jednym i drugim głosowaniem każe zastanowić się nad 

tym, w jakim stopniu głosujący w tym dzielnicach świadomie przystąpili do 

procedury głosowania, zapoznając się ze wszystkimi propozycjami w BO oraz 

PD, a w jakim stopniu oddawali swój głos jedynie na najskuteczniej promowany 

projekt w BO, nie zdając sobie w ogóle sprawy z drugiego głosowania i innych 

potencjalnych projektów. 
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Wykres 18. Frekwencja w głosowaniu w BO i PD w 2018 r. (w podziale na dzielnice). 

 

 
 

 

Źródło: dane o głosujących  BO i PD 2018, dane o mieszkańcach z Wydziału Polityki Gospodarczej UMG 

 

W kontekście aktywności mieszkańców w głosowaniu, warto zauważyć, że 

jednorazowa mobilizacja wokół konkretnych projektów nie wpływa na 

sukcesywny i trwały wzrost aktywności mieszkańców w danej dzielnicy. Różnice 

we frekwencji w poszczególnych dzielnicach zmieniają się na plus i minus 

nawet o 30 punktów procentowych (np. Orłowo w zeszłym roku osiągnęło 47%, 

w bieżącym zaś 14%). 

Wykres 19. Porównanie liczby osób głosujących w obu głosowaniach (Budżet Obywatelski i 

Przyjazna Dzielnica) w latach 2016 – 2018.  

  
 

Pozytywny trend można zaobserwować jeśli chodzi o odsetek osób, które biorą 

udział w głosowaniu zarówno na BO, jak i PD. W roku 2016, kiedy uruchomiono 

konkurs Przyjazna Dzielnica, tylko 38% głosujących w BO wzięło udział także w 

wyborze projektów w ramach PD. W roku 2017 wartość ta wzrosła aż do 65%, 

co mogło wiązać się ze skuteczniejszą akcją informacyjną, jak również ze 

zmianami w module głosowania, wyraźnie wyodrębniającym oba procesy. W 

tym roku odsetek głosujących, którzy wskazali preferowane projekty z obu pul, 

wzrósł do 73%. 

 

38%

65%

73%

62%

31%

24%

4%

3%

BO 2016

BO 2017

BO 2018

0% 50% 100%

na BO i PD tylko na BO tylko na PD

n= 44 167

n= 37 975

n= 31 323

Źródło: dane o głosujących w BO i PD 2016-2018 
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B. Dane na temat preferencji w głosowaniu 

 

Jeżeli chodzi o wybory mieszkańców, to nieprzerwaną popularnością w 

głosowaniu cieszą się w pierwszej kolejności projekty dotyczące 

zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz rekreacyjne - przede 

wszystkim place zabaw i siłownie zewnętrzne. 

Wykres 20. Rozkład punktów z głosowania na poszczególne kategorie projektów w ramach BO 

2018. 

 

 
 

Analizując kategorie projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania w 

kolejnych edycjach, warto zwrócić uwagę na występowanie kilku trendów. 

Udział wniosków dotyczących remontów i budowy ciągów komunikacyjnych 

zmniejsza się z roku na rok (z 41% w 2014 roku do 17% w 2018). Podobną 

tendencję wykazują projekty związane z parkingami (zmiana z 9% do 3%). 

Wzrost liczby można z kolei zaobserwować wśród projektów związanych 

tematycznie z bezpieczeństwem i organizacją ruchu (z 5% do 21%), 

urządzeniami rekreacyjnymi (z 2% do 16%), oświetleniem (z 2% do 17%) czy 

nasadzeniami zieleni (z 1% do 10%). Po wzroście zainteresowania w pierwszych 

trzech edycjach, aktualnie spada liczba projektów dotyczących placów 

zabaw czy obiektów sportowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykres 

procentowego udziału poszczególnych typów wniosków w puli projektów 

dopuszczonych do głosowania we wszystkich dotychczasowych edycjach BO. 
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Źródło: Dane o wnioskach i głosujących na BO 2018
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Wykres 21. Typologia tematyczna wniosków na przestrzeni wszystkich edycji BO w latach 2014-

2018 (kategorie nakładają się). 

 

Projekty, które cieszą się największą popularnością w ramach Przyjaznej 

Dzielnicy, to przede wszystkim inicjatywy takie jak festyny i pikniki dzielnicowe 

oraz wydarzenia kulturalne (kino plenerowe, koncerty). Zdecydowanie rzadziej 

wybierane w głosowaniu były gry terenowe, cykliczne zajęcia ruchowe, 

edukacyjne czy spacery tematyczne. 

Wykres 22. Rozkład punktów z głosowania na poszczególne kategorie projektów w ramach PD 

2018. 
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Źródło: Wnioski poddane pod głosowanie w BO 2014-2018

14% 19%

9%
5%

12% 12%

8%
13%

17%
16%

9%
9%

22%
20%

5% 4%3% 2%

Rozkład projektów Rozkład punktów

festyn, piknik

gra terenowa, rajd

zawody sportowe

wydarzenia kulturalne (kino, koncerty)

zajęcia ruchowe

zajęcia artystyczne

zajęcia edukacyjne

spacery historyczne, krajoznawcze

inne

Źródło: Dane o wnioskach i głosujących na PD 2018
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4. Etap realizacji projektów 

Do momentu sporządzenia niniejszego raportu jednostkom miejskim udało się 

zrealizować 108 z 144 projektów wybranych w BO w latach 2014-17 (łącznie 

75%). Zakończono już realizację wszystkich projektów z dwóch pierwszych 

edycji, a z trzeciej (w której głosowanie odbyło się dwa lata temu) pozostało 

do wykonania jeszcze 8 zadań. Z ubiegłorocznej edycji procesu na 

zakończenie czeka jeszcze 28 inwestycji – oznacza to, że niemal rok od 

formalnego rozpoczęcia realizacji projektów z BO 2017 (licząc od 1.01.2018), 

udało się sfinalizować jedynie 4 z nich. 

Wykres 235. Postęp w realizacji projektów wybranych w BO we wszystkich edycjach 

(stan na 14.12.2018 r.). 

 

Odczuwalny przez mieszkańców czas realizacji zadań wybieranych w ramach 

BO wydłuża się z edycji na edycję. Projekty z pierwszej odsłony BO w 

zdecydowanej większości (83%) zostały zrealizowane w pół roku (licząc od 

stycznia roku kalendarzowego, w budżecie na który zostały zapisane środki na 

ich realizację), a część z nich została rozpoczęta i zakończona jeszcze przed 

styczniem. W kolejnej edycji już tylko 28% projektów udało się zrealizować w 

podobnym czasie, a wśród projektów z 2016 i 2017 roku w takim samym okresie 

nie udało się zrealizować ani jednej inwestycji.  

Wykres 24. Rzeczywista długość czasu realizacji projektów w BO – czas liczony od stycznia 

kolejnego roku – w podziale na edycje (stan na 14.12.2018 r.) 
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Źródło: dane na temat realizacji projektów w BO 2014-2017
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W 2014 roku duża liczba projektów zrealizowanych w czasie nie dłuższym niż 

pół roku mogła zależeć w pewnym stopniu od terminu głosowania. Odbyło się 

ono wówczas w maju, a w kolejnych edycjach przesunięte zostało na jesień 

(wrzesień-listopad), przez co wydziały miały mniej czasu na przygotowania do 

uruchomienia realizacji zadań w styczniu. Jednak analizując dane na temat 

odczuwalnej długości czasu realizacji – czyli czasu pomiędzy datą zakończenia 

głosowania a realizacją projektu (patrz: Wykres 27) – można zauważyć, że 

tendencja wydłużania się czasu realizacji projektów jest widoczna niezależnie 

od tego, kiedy dokonywano wyborów projektów. W pierwszej edycji w pół roku 

po zakończeniu głosowania zostało zrealizowanych 24 z 41 wybranych 

projektów czyli ponad połowa. W kolejnej edycji w tym samym czasie 

wykonano już tylko 7 projektów (18%), a w ramach edycji 2016 i 2017 w takim 

samym czasie nie powstał żaden projekt. Oznacza to, że sam termin 

głosowania nie jest kluczową zmienną wpływającą na długość realizacji 

projektów. 

Wykres 257. Odczuwalna długość czasu realizacji projektów w BO – czas liczony od daty 

zakończenia głosowania (stan na 14.12.2018 r.). 

 

 
 

Co w takim razie może nim być? Jednym z potencjalnych czynników 

mogących mieć wpływ na długość realizacji projektów jest ich rosnąca 

złożoność, która znajduje odbicie m.in. w średnich szacunkowych kosztach 

projektów wygrywających w głosowaniu.  

Wykres 26. Średni szacunkowy koszt projektów wybranych do realizacji. 

 

 
 

W pierwszej edycji średni szacunkowy koszt wybranych projektów wynosił ok. 

59 tys. zł, a w 2016 i 2017 roku zwiększył się ponad dwukrotnie, osiągając 

wartość ponad 150 tys. zł. Patrząc na  długość realizacji projektów i ich średni 

koszt, można dostrzec liniową zależność między tymi dwoma czynnikami:  
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projekty, które były realizowane w czasie do pół roku kosztowały średnio 44 

tysiące złotych, podczas gdy te realizowane dłużej niż dwa lata - średnio 

ponad pół miliona złotych2. Wielkość projektu oznacza zazwyczaj jego większy 

zasięg oraz złożoność, co z kolei pociąga za sobą bardziej czasochłonne 

procedury uzgodnień, uzyskiwania stosownych pozwoleń budowlanych i 

wyłaniania wykonawców.  

Długi czas realizacji projektów jest jednym z najczęściej wskazywanych przez 

mieszkańców problemów w całym procesie BO. Krytycznie oceniane jest 

przeciąganie się wykonania inwestycji i przekraczanie oczekiwanego przez 

mieszkańców terminu jednego roku kalendarzowego na sfinalizowanie 

wybranych zadań.3 Jeżeli efektów zaangażowania w daną edycję BO nie 

widać przez kolejne lata, może to istotnie demotywować mieszkańców do 

ponownego uczestnictwa w BO w jakimkolwiek charakterze. 

Jako element niekorzystnie wpływający na zauważanie efektów BO 

wskazywano również niedostateczną identyfikację graficzną zrealizowanych 

projektów. 

 

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

Z obserwacji od głosowania do realizacji mija bardzo dużo czasu, 

terminy realizacji projektów z ubiegłego roku miały spore poślizgi - np. 

plac zabaw dla dzieci przy ul. Rumskiej. 

 

Nie widzę efektów realizacji poprzednich projektów i wkurza mnie, kiedy 

wypracowane zmiany przypisuje sobie prezydent, właściwy 

pełnomocnik lub ZDiZ. Brakuje śladu w przestrzeni mówiącego o tym, że 

zmiana powstała w ramach BO. 

 

Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy wycenami szacunkowymi projektów a 

faktycznymi kosztami ich realizacji, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Do 

tej pory największe niedoszacowania miały miejsce w pierwszej edycji BO. 

Łączna suma środków na realizację wybranych wówczas zadań, która musiała 

zostać „dołożona” z budżetu miasta, wyniosła ponad 1 mln złotych. W 

kolejnych edycjach część osób weryfikujących przyjęła w tym zakresie, jak się 

                                                           
 
2 Mowa tu o łącznych kosztach realizacji, które czasami przekraczały kwoty przeznaczone na ten cel z 

puli Budżetu Obywatelskiego i musiały być uzupełniane dodatkowymi środkami z budżetu miasta. 
3 Oczekiwania te nie wynikają z regulaminu BO, ponieważ gdyński proces nigdy nie zakładał wymogu 

realizacji projektów w ramach jednego roku kalendarzowego, m.in. ze względu na to, że rozmaite 

uzgodnienia poprzedzające inwestycje trwają zwykle wiele miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu 

mieszkańców myśli o projektach z BO jako o działaniach, które powinny wedle ich wyobrażeń zostać 

zrealizowane w kolejnym roku po głosowaniu. Takiemu nastawieniu mogą sprzyjać przykłady z wielu 

innych gmin, które faktycznie realizują w ramach BO tylko projekty, które co do zasady powinny być 

wykonalne w przeciągu 12 miesięcy i większość z nich są w stanie faktycznie sfinalizować w takim okresie 

czasu. 
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wydaje, postawę „asekuracyjną”: szacunkowe koszty są w toku weryfikacji 

podwyższane, aby uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych środków 

na realizację na późniejszym etapie. 

Tabela 6. Bilans zmian w kosztach w podziale na edycje (stan na 14.12.2018 r.). 

Edycja Dołożono Pozostało Bilans całkowity 

2014 -1 114 511 zł   200 459 zł  -914 052 zł  

2015 -1 036 985 zł   389 235 zł  -647 750 zł  

2016 -238 126 zł   733 840 zł   495 714 zł  

2017 -50 041 zł   10 794 zł  -39 247 zł  

Łącznie: -2 439 663 zł   1 334 328 zł  -1 105 335 zł  

 

Patrząc na różnice w wycenach na Wykresie 29, należy zauważyć, że większa 

liczba projektów jest na etapie weryfikacji przeszacowywana niż 

niedoszacowywana (44 do 33 projektów – stan na 14.12.18 r.). Jeśli jednak 

spojrzeć na bilans całkowity, a więc na to, ile środków łącznie „dołożono” do 

BO, a ile „zaoszczędzono” w toku realizacji projektów, to sytuacja wygląda 

odwrotnie: łączna suma niedoszacowania projektów wynosi ok. 2 mln zł, a 

przeszacowania ok. 1 mln. Pokazuje to, że od początku BO w Gdyni trzeba było 

„dołożyć” do tego procesu dodatkowy milion (932 tys. Zł) z innych środków 

budżetowych. 

Wykres 29. Różnice pomiędzy wycenami a faktycznymi kosztami realizacji projektów – wg edycji 

(stan na 14.12.2018 r.). 

 
Poniżej zaprezentowano zestawienie najczęściej zgłaszanych postulatów 

dotyczących etapu realizacji. 

Tabela 7. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące realizacji projektów. 

Postulat Źródło 

Szybsza realizacja projektów AM 

Realizacja projektów w przeciągu roku kalendarzowego AM 

Dopilnowanie jakości realizacji projektów przez wykonawców AM 

Informowanie na temat wygranych projektów z poprzednich lat, 

oznaczenie w przestrzeni projektów realizowanych w ramach BO  

AM 

Lepsze dopasowanie wydziału merytorycznego do prowadzonego 

merytorycznie projektu 

AU 
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Źródło: dane na temat realizacji projektów w BO 2014-2016
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Odrzucanie projektów negatywnie zaopiniowanych podczas 

weryfikacji, bez prób ich „ratowania” 

AU 

 

Dodatkowo, w załączniku nr 2 znajdują się bardziej szczegółowe wykresy 

dotyczące stanu realizacji projektów i różnic między wycenami a realnymi 

kosztami w podziale na jednostki miejskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

III. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE 

1. Informacja i promocja 

W kontekście promocji pytaliśmy mieszkańców między innymi o widoczność 

informacji o BO na różnych etapach procesu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, 

że w badaniu ankietowym uczestniczyły przede wszystkim osoby głosujące, 

czyli te, do których informacja z pewnością dotarła. 

Dostępność informacji na etapie składania projektów została pozytywnie 

oceniona przez 53% respondentów, a na etapie głosowania przez 74%. Przy 

czym ocen zdecydowanie dobrych było już tylko odpowiednio 20% oraz 34%.  

Wykres 30. Jak ocenił/a/by Pan/i widoczność i dostępność informacji o aktualnej edycji BO w 

mediach i przestrzeni miasta?. 

 

 
Skuteczność promocji na pierwszym etapie procesu widać na wykresie, na 

którym zaprezentowano stopień docierania z informacją o możliwości 

składania wniosków. Informacja taka dotarła tylko do 56% osób 

wypełniających kwestionariusz, czyli do nieco ponad połowy głosujących.  

Wykres 31. Czy dotarła do Pana/i w odpowiednim czasie informacja o możliwości składania 

wniosków do BO 2018? 

 

Warto przy tym zwrócić uwagę na charakterystykę grupy, która odpowiadała 

na to pytanie. Tylko co dziesiąty respondent nie miał wcześniej do czynienia z 

Budżetem Obywatelskim, a niemal 80% to osoby, które uczestniczyły w co 
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Źródło: Wszyscy respondenci. Ankieta w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1662)
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najmniej kilku edycjach BO. A mimo wszystko informacja o składaniu wniosków 

nie dotarła nawet do prawie połowy z nich. 

Wykres 272. Proszę wskazać w ilu poprzednich edycjach brał/a Pan/i udział? 

 

Głównym kanałem docierania do grupy mieszkańców, która wypełniła 

kwestionariusz, były media społecznościowe (m.in. Facebook) – co trzecia 

osoba dowiedziała się o głosowaniu właśnie z tego źródła. Kolejnym 

popularnym kanałem były plakaty na terenie miasta oraz rozwieszone w 

środkach transportu publicznego (28%). Znacznie rzadziej źródłem informacji 

była rodzina i znajomi (17%), czasopismo „Ratusz” (16%) oraz strona gdynia.pl 

(15%). 

Wykres 283. Skąd dowiedział/a się Pan/i o głosowaniu na BO 2018? 

 

Warto podkreślić różnice w uzyskanych wynikach w zależności od grupy 

wiekowej. 

33%

46%

11%

10%
We wszystkich

W kilku (2 lub 3)

Tylko w jednej

W żadnej

Źródło: Wszyscy respondenci. Ankieta w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1662)
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Źródło: Wszyscy uczestnicy BO 2018. CAWI w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1568)



 

30 

Wykres 294. Skąd dowiedział/a się Pan/i o głosowaniu na BO 2018? (wg grup wiekowych) 

 
 

Jak widać na powyższym wykresie, grupa respondentów poniżej 24 roku życia 

dowiadywała się o głosowaniu przede wszystkim poprzez media 

społecznościowe (Facebook - 41%) oraz plakaty w mieście (40%). W grupie 

najmłodszej skuteczna okazała się też rodzina i znajomi (28%). W kolejnej grupie 

wiekowej (25+) zdecydowanym faworytem są media społecznościowe – tam 

44% respondentów dowiedziało się o głosowaniu w ten sposób. Na drugim 

miejscu są plakaty w przestrzeni publicznej (40%), a znacznie rzadziej jako źródło 

informacji służą rodzina i znajomi (19%). W grupach wiekowych powyżej 35 roku 

życia maleje skuteczność mediów społecznościowych oraz plakatów w 

przestrzeni publicznej. Powód mniejszej popularności tych pierwszych wiąże się 

najpewniej z rzadszym korzystaniem z internetu przez osoby z drugiej połowy 

tego przedziału wiekowego, natomiast względna nieskuteczność plakatów 

wynika najprawdopodobniej ze sposobu przemieszczania się tych osób po 

mieście – plakaty w przeważającej mierze były lokalizowane w środkach 

komunikacji publicznej, a w grupach 25+ oraz 35+ zwiększa się udział 

podróżujących samochodem. W grupie najstarszej, czyli 55+, jako najbardziej 

skuteczny kanał dotarcia wybija się czasopismo „Ratusz” (33% osób w wieku 

55+ dowiedziała się o BO z tego źródła) oraz strona gdynia.pl (23%). 

 

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

Uważam, że powinno być więcej informacji na ulicy i w mediach 

społecznościowych typu facebook czy instagram ponieważ gdybym 

nie korzystała z komunikacji miejskiej to myślę że nie dowiedziałabym 

się o tej akcji. 

 

Wśród najczęściej pojawiających się postulatów w omawianym zakresie 

znalazła się między innymi sugestia, by zdecydowanie zwiększyć promocję 

całego procesu – szczególnie na etapie składania wniosków, a także, by 

0%

50%

24 lata i

mniej

25 - 34 lat 35 - 54 lat 55 lat i

więcej

Z Facebooka

Z plakatów (na mieście lub w

ZKM)
Od rodziny/znajomych

Z czasopisma „Ratusz”

Ze strony www.gdynia.pl

Z mediów lokalnych

Źródło: Wszyscy uczestnicy BO 2018. Ankieta w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1568) 
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promocja rozpoczynała się dużo szybciej niż dotychczas. Innymi często 

powtarzanymi postulatami była bardziej widoczna promocja w przestrzeni 

publicznej (nie tylko w komunikacji publicznej) i szerzej zakrojona promocja na 

Facebooku. Zwracano także uwagę, że przydałaby się wysyłka komunikatów 

z newslettera przypominających we wszystkich kluczowych momentach 

procesu, czego w tym roku zabrakło.  

Wszystkie zebrane grupy postulatów zostały umieszczone w poniższej tabeli. 

 Tabela 8. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące promocji. 

Postulat Źródło 

Większa promocja całego procesu (w tym zgłaszanie wniosków) AM, AW 

Wcześniej rozpoczęta promocja AM, AW 

Reklamy w przestrzeni publicznej / mediach społecznościowych AM, AW 

Komunikaty o charakterze przypomnień w kluczowych momentach 

procesu 

AM 

Promocja BO przez rady dzielnic, spotkania informacyjne w radach 

dzielnic 

AM 

Większa promocja maratonów pisania wniosków AM 

Więcej informacji o projektach na etapie głosowania AM 

Zachęcanie mieszkańców do wspólnego składania wniosków AM 

 

2. Harmonogram 

W tym roku zmieniony został harmonogram Budżetu Obywatelskiego: 

składanie projektów miało miejsce w lutym, a  głosowanie w czerwcu zamiast 

na jesieni. W związku z tymi zmianami zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają 

nowy harmonogram BO. Dominował pozytywny odbiór tej zmiany – 71% 

mieszkańców, którzy odpowiedzieli na pytania kwestionariusza, oceniło nową 

propozycję zdecydowanie i raczej dobrze. Co piąta osoba nie oceniła jej ani 

dobrze ani źle, a głosów krytycznych było tylko 9%. 

Wykres 35. Ocena nowego harmonogramu w BO 2018 przez mieszkańców. 

 

 
Urzędnicy pytani o nowy harmonogram, ocenili termin odbywania się budżetu 

znacznie gorzej, choć i w tej grupie przeważały odpowiedzi pozytywne: 40% w 

stosunku do 20% krytycznych. Spora część pracowników jednostek miejskich 

(40%) nie miała wyraźnego zdania na ten temat (24% wyraziło ocenę 

neutralną, a 16% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”). 

24% 47% 20% 7%2%

0% 25% 50% 75% 100%

Ocena nowego harmonogramu -

mieszkańcy

1. Zdecydowanie dobrze 2. Raczej dobrze 3. Ani dobrze, ani źle

4. Raczej źle 5. Zdecydowanie źle

Źródło: Wszyscy respondenci. Ankieta w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1662)



 

32 

Wykres 30. Ocena nowego harmonogramu w BO 2018 przez urzędników. 

  
W odpowiedziach na pytania otwarte znalazły się głosy zarówno za, jak i 

przeciw alternatywnym wariantom. Za wadę wcześniejszego harmonogramu  

uznawano choćby fakt, że na miesięczny okres składania wniosku przypadły 

dwutygodniowe ferie zimowe, co mogło ograniczyć potencjalną liczbę 

autorów. Zwracano też uwagę, że zbieranie podpisów pod projektami jest 

dużo trudniejsze zimą. Termin głosowania był za to krytykowany za 

nachodzenie się z sezonem urlopowym i końcem roku szkolnego. Jednocześnie 

jednak pojawiały się głosy pochwalające zmianę jako ułatwiającą zabieganie 

o głosy latem, zmniejszenie udziału szkół oraz mniejszy odstęp czasowy, bo 

zrealizowanie procesu w jednym półroczu sprzyja utrzymaniu zainteresowania 

tematem wśród mieszkańców. 

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

Wcześniej BO odbywał się później - mam wrażenie, że w bardziej odpowiednim 

czasie. Okres wakacji to zdecydowanie mniej korzystny termin dla 

mieszkańców dzielnic (wakacje, urlopy). Okres składania wniosków, a przede 

wszystkim zdobywania potrzebnych podpisów do złożenia wniosku również w 

poprzednich Budżetach był znacznie bardziej korzystny! Większość osób nie 

ma ochoty zbierać podpisów w okresie zimowym !  

 

Skumulowanie terminów składania wniosków i głosowania w jednym półroczu 

pozwala na lepsze utrzymanie zainteresowania mieszkańców tym problemem 

i - mam nadzieję- pozwoli na realizację / lub rozpoczęcie realizacji wygranego 

projektu jeszcze w danym roku kalendarzowym. 

 

Wśród innych postulatów pojawiających się w odpowiedziach na pytania 

otwarte zgłaszano też propozycję pozostawienia terminów w pierwszym 

półroczu, ale przesunięcia ich o kilka tygodni wcześniej, tak żeby nie 

nachodziły na okres urlopowy. Zwrócono też uwagę, że warto byłoby 

powrócić do wspólnego terminu głosowania dla całego Trójmiasta, a nawet 

całej metropolii. Pojawiły się też uwagi dotyczące wydłużenia okresu składania 

projektów i głosowania, a skrócenia okresu weryfikacji.  

W poniższej tabeli znaleźć można wszystkie grupy uwag, które były związane z  

harmonogramem procesu. 

8% 32% 24% 20% 16%

0% 25% 50% 75% 100%

Ocena nowego harmonogramu -

urzędnicy

1. Zdecydowanie dobrze 2. Raczej dobrze 3. Ani dobrze, ani źle

4. Raczej źle 5. Zdecydowanie źle Trudno powiedzieć

Źródło: Urzędnicy. Ankieta w terminie 21.08 – 04.09.2018 r. (n=25)
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Tabela 9. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące harmonogramu BO 

Postulat Źródło 

Powrót do wcześniejszego harmonogramu (składanie projektów 

wiosną a głosowanie na jesieni) 

AM, AU 

Pozostawienie obecnej daty głosowania i składania wniosków AM, AU 

Przesunięcie obecnego terminu głosowania o kilka tygodni, aby 

wypadał na okres przed wakacjami i sezonem urlopowym 

AM 

Składanie wniosków przypadające na inną porę roku AM 

Ustalenie dat głosowania przybliżonych do innych miast 

Trójmiasta/metropolii 

AM, AU 

Wcześniejsze informowanie o terminie składania wniosków AM 

Wydłużenie czasu trwania głosowania i zgłaszania projektów AM 

Mniejszy odstęp pomiędzy składaniem wniosków a głosowaniem AM 

Wydłużenie czasu na weryfikacje wniosków AU 

 

3. Ogólna ocena i realizacja celów procesu 

Co roku pytamy mieszkańców, jak oceniają realizację całego procesu BO, 

biorąc pod uwagę wszystkie jego aspekty. Jak widać na poniższym wykresie, 

oceny te były w przeważającej większości pozytywne. Najwyższą ocenę, czyli 

„celujacą”, przyznała BO co dziesiąta osoba (11%), „bardzo dobrze” oceniło 

proces 36% respondentów, a „dobrą” ocenę przyznało mu kolejnych 37%. 

Średnia ocen na skali od 1 do 6 wyniosła 4,35.  

Wykres 31. Biorąc wszystko pod uwagę, jaką ocenę wystawiłby/aby Pan/i realizacji całego 

Budżetu Obywatelskiego w Gdyni? 

 
* Ankieta w 2016 roku była realizowana po głosowaniu – kiedy znane były już wyniki. 

 

Porównując te wyniki z danymi z ubiegłych edycji należy zauważyć, że w tym 

roku są one nieco gorsze. Niższą ocenę proces uzyskał jedynie w roku 2016, 

kiedy ankieta ewaluacyjna była przeprowadzona w innym momencie 

(wysłana została miesiąc po zakończeniu BO, w odróżnieniu od pozostałych 

edycji, kiedy była aktywna podczas głosowania). Różnicę w ocenach można 

w tym wypadku tłumaczyć zmianą perspektywy uczestników procesu po 
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opublikowaniu wyników głosowania - wpływ na ocenę mogło wówczas mieć 

rozczarowanie głosujących przegraną preferowanych przez nich projektów. 

Zmianę w ocenie całego procesu przed i po opublikowaniu listy zwycięskich 

projektów można było zauważyć między innymi w ankiecie z 2017 roku (patrz: 

s. 6 raportu z ewaluacji BO 2017). 

Oprócz pytania o ogólną ocenę całego procesu, pytaliśmy także o to, w jakim 

stopniu proces BO realizuje postawione przed nim cele.  

Wykres 32. Czy w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w dotychczasowej formule pozwala na 

realizację poniższych celów? Ocena mieszkańców. 

  

Co najmniej 60% respondentów wyraziło przekonanie o realizacji większości 

celów. Najliczniejsza grupa badanych, czyli 86%, zgodziła się, że proces ten 

podnosi jakość życia mieszkańców. Niewiele mniej - 83% - stwierdziło, że 

realizowane przez miasto zadania są dzięki BO lepiej dopasowane do potrzeb 

mieszkańców, a 82% - że proces ten zwiększa aktywność i zaangażowanie 

gdynian. Najniżej została oceniona poprawa relacji na linii urząd-mieszkaniec 

oraz zawiązywanie się nowych znajomości i tworzenie okazji do współpracy 

(60%). 

Mimo iż odpowiedzi dotyczące realizacji celów były raczej pozytywne, to część 

mieszkańców dostrzega jednak pewne problemy w obecnym modelu BO. 

Wśród odpowiedzi na pytania otwarte pojawiały się między innymi zarzuty, że 

obecna formuła BO ma charakter wyłącznie plebiscytarny, nie tworzy 

możliwości rozmowy o lokalnym otoczeniu oraz jest wyłącznie przestrzenią dla 

zmobilizowanych grup do zdobywania miejskich pieniędzy w celu realizacji 

partykularnych zamierzeń. Do sukcesu w BO bardzo przyczynia się promocja, 

więc żeby przeprowadzić swój projekt, trzeba przede wszystkim poświęcić wiele 
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czasu na przekonywanie mieszkańców, mniej zaś liczy się zasadność projektu. 

Powoduje to, że osoby, które nie mogą sobie pozwolić na duże 

zaangażowanie w promocję nie mają większych szans w głosowaniu. 

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

BO to tylko plebiscyt, który umożliwia wygranie 'czegoś' z miejskich pieniędzy 

dla odpowiednio zorganizowanej i zaangażowanej grupy osób. Nie ułatwia, a 

często utrudnia patrzenie całościowe na potrzeby mieszkańców. Uważam, że 

dzielnica powinna rozwijać się i zmieniać zgodnie z pewną wypracowaną 

strategią - obecnie żadna dzielnica chyba nie ma swojej strategii. Efektem 

tego wszelkie zmiany w dzielnicach są efektem działań różnych, 

zorganizowanych grup (np. sąsiadów chcących mieć plac zabaw obok 

siebie, środowiska szkolnego mającego przełożenie na radę dzielnicy, 

deweloperów załatwiających odpowiednie zmiany z MPZP lub odpowiednie 

warunki zabudowy). Nie stanowią spójnej całości. I nie ma żadnej publicznej 

dyskusji o tym, jak ta strategia dzielnicy powinna wyglądać. 

 

Pytanie o realizację celów zadaliśmy również w kwestionariuszu dla urzędników. 

Prawie wszystkie aspekty zostały przez nich ocenione zdecydowanie gorzej niż 

przez mieszkańców.  

Wykres 33. Czy, w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w dotychczasowej formule pozwala na 

realizację poniższych celów? Ocena urzędników. 

 

W opinii urzędników Budżet Obywatelski najlepiej realizuje cel pobudzania 

dyskusji o lokalnym otoczeniu – uznało tak 76% badanych. Kolejnym najlepiej 
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realizowanym, ich zdaniem, celem jest zwiększanie aktywności i 

zaangażowania mieszkańców (68%), zaś na trzecim miejscu uplasowało się 

podnoszenie jakości życia (64%). Zdecydowanie najgorzej został oceniony 

sposób wyboru projektów - według urzędników proces nie umożliwia trafnego 

i sprawiedliwego wyboru projektów z perspektywy lokalnych społeczności 

(tylko 16% oceniło realizację tego celu pozytywnie). Wśród postulatów 

uznanych za najsłabiej zrealizowane znalazło się też efektywne wydatkowanie 

środków z budżetu miasta (20% odpowiedzi pozytywnych wobec 24% 

negatywnych) oraz lepsze rozumienie przez mieszkańców kompetencji 

samorządu i mechanizmów zarządzania miastem (28% odpowiedzi 

pozytywnych wobec 40% negatywnych - najwięcej negatywnych w 

odniesieniu do wszystkich ocenianych aspektów). 

Znacznie niższe oceny BO wśród urzędników, w porównaniu do ocen 

mieszkańców, mogą mieć swoje źródła w samej logice procesu. Dla 

mieszkańców Budżet Obywatelski to jeden z nielicznych kanałów 

bezpośredniego wpływania na politykę miejską i sprawy bezpośrednio ich 

dotykające. To, co jest przez nich przegłosowywane, jest prędzej czy później 

faktycznie realizowane i pozwala doprowadzić do widocznej zmiany w 

najbliższym otoczeniu. Dla urzędników jest to natomiast proces, który w jakimś 

sensie ogranicza ich kompetencje i obciąża dodatkową pracą, często bez 

widocznych dla nich efektów (np. gdy muszą dokładnie zweryfikować 137 

projektów, z których ostatecznie tylko 31 wybranych w głosowaniu jest 

realizowanych). Wątpliwości co do sensowności czy efektywności procedury 

po stronie przedstawicieli administracji mogą negatywne wpływać na 

motywację urzędników do uczestniczenia w całym procesie oraz 

zaangażowanie w realizację związanych z nim zadań. W tym kontekście na 

pewno warto zastanowić się, jak sprawić, by zasady procesu były bardziej 

akceptowalne dla wszystkich uczestniczących w nim stron. 

4. Zasady procesu 

Za pomocą ankiety ewaluacyjnej chcieliśmy również dowiedzieć się od 

mieszkańców, jak oceniają poszczególne kluczowe zasady Budżetu 

Obywatelskiego w Gdyni. Większość z elementów, o które pytaliśmy, została 

oceniona pozytywnie przez ponad 65% badanych mieszkańców. Najwyżej 

oceniono regułę ujednolicenia nazw projektów, która uzyskała łącznie 87% 

pozytywnych głosów. Na kolejnym miejscu znalazła się metoda głosowania 

rangowego (wybór 5 projektów i ocena ich ważności) – 83% wskazań 

pozytywnych. Najniżej oceniona została z kolei wysokość kwoty przeznaczonej 

na BO – pozytywnie oceniło ją łącznie 65% respondentów, zaś 16% – 

negatywnie. 
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Wykres 34. Jak ocenia Pan/i poszczególne zasady Budżetu Obywatelskiego? 

Charakterystyczne dla procesu BO jest to, że duża liczba mieszkańców włącza 

się w ten proces dopiero na etapie głosowania i nie składa własnych 

projektów. W puli głosujących wnioskodawcy stanowią zaledwie 0,4% osób. 

Toteż w tym roku chcieliśmy szczególnie dowiedzieć się, jakie są najważniejsze 

bariery dla większego włączania się przez mieszkańców w proces na 

wcześniejszym etapie. W tym celu zapytaliśmy o to, na ile osoby wypełniające 

kwestionariusz byłyby zainteresowane złożeniem własnego projektu w kolejnej 

edycji BO. Przeważały odpowiedzi negatywne – prawie połowa respondentów 

(45%) zadeklarowała, że nie byłaby bowiem zainteresowana złożeniem 

projektu. Odpowiedzi pozytywnych było 35%, czyli nieco ponad jedna trzecia. 

Pozostałe 21% mieszkańców nie udzieliło ani pozytywnej, ani negatywnej 

odpowiedzi na to pytanie.  

Wykres 35. Zainteresowanie złożeniem własnego projektu do BO. 

 

12% 23% 37% 8% 21%

0% 25% 50% 75% 100%

Czy był/a/by Pan/i zainteresowana

złożeniem własnego wniosku?

1. Zdecydowanie tak 2. Raczej tak 3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie 5. Trudno powiedzieć

Źródło: Wszyscy uczestnicy BO 2018. CAWI w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1568) 
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3%

3%

2%

2%
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2%

2%

0% 50% 100%

Wysokość łącznej kwoty do wydania (5,66 mln kwoty 

bazowej – co stanowi ok. 0,4% rocznych wydatków gminy)

Sposób podziału kwot na dzielnice (w zależności od liczby

mieszkańców i powierzchni)

Ograniczenie kategorii zadań, których mogą dotyczyć

wnioski (rekreacja, zieleń, estetyzacja, porządek,

bezpieczeństwo, inwestycje i remonty w przestrzeniach

publicznych)

Wymóg lokalizowania projektów w obszarze jednej

dzielnicy, z możliwością nachodzenia na dzielnice

sąsiadujące

Ograniczenie kategorii zadań na terenach szkół i

przedszkoli wyłącznie do projektów z zakresu: rekreacji,

estetyzacji i zieleni, oraz zakaz promocji na ich terenie

konkretnych projektów

Metoda głosowania – wybór 5 projektów i ich rangowanie 

w kolejności od najważniejszego

Ujednolicenie nazw projektów – zawarcie w nich wyłącznie 

precyzyjnego zakresu działań i lokalizacji projektu

1. Zdecydowanie pozytywnie 2. Raczej pozytywnie

3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 4. Raczej negatywnie

5. Zdecydowanie negatywnie 6. Trudno powiedzieć

Źródło: Wszyscy respondenci. CAWI w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1662) 
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Wśród najczęstszych odpowiedzi tłumaczących, dlaczego mieszkańcy nie 

byliby zainteresowani złożeniem własnego projektu, znalazły się deklaracje, że 

brak im pomysłu na taki projekt (50%) oraz że odstraszają ich formalności 

związane ze składaniem projektów lub obawa, że może to zająć dużo czasu 

(18%). 11% respondentów odpowiedziało, że ich pomysły wykraczają poza 

kategorie projektów możliwe do zgłaszania w ramach dotychczasowych 

edycji BO. Część osób zadeklarowała, że nie widzi sensu w składaniu wniosków 

– albo przez poczucie braku szans na zwycięstwo w głosowaniu, albo dlatego, 

że nie widzą efektów realizacji poprzednich edycji BO (łącznie 16% 

odpowiedzi). 

Wykres 36. Dlaczego nie był/a/by Pan/i zainteresowany/a złożeniem projektu do BO? 

 

 

 

Oprócz oceny dotychczasowych zasad Budżetu Obywatelskiego w tym 

zakresie, poprosiliśmy też osoby, które składały w tym roku wnioski, o 

odniesienie się do kilku propozycji alternatywnego sposobu składania 

projektów w ramach BO. Wszystkie one zostały ocenione raczej pozytywnie, 

zdobywając po ok. 60% pozytywnych odpowiedzi. Najlepiej (66% ocen 

pozytywnych) oceniono propozycję, by w ramach BO mieszkańcy mogli 

zgłaszać potrzeby/pomysły na działania zamiast gotowych projektów i mieli 

możliwość dopracowywania ich w szczegółach wraz z urzędnikami na dalszym 

etapie procesu. 
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18%

50%

0%

50%

100%

Powody

Nie mam pomysłu na projekt

Odstrasza mnie skomplikowana procedura, nie

mam czasu
Moje pomysły wykraczają poza to, co można

zgłosić w ramach BO
Nie widzę szans na wygraną w głosowaniu

Źródło:  Osoby, niezainteresowane składaniem projektów. CAWI w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=1089) 
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Wykres 37. Jak ocenia Pan/i alternatywne propozycje zmian w procedurze BO na etapie 

wypracowywania i składania wniosków do BO? 

  

W pytaniach otwartych, mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi także do innych 

elementów i zasad procesu. Jak po każdej poprzedniej edycji, pojawiło się 

m.in. wiele uwag co do metodologii głosowania na projekty. Wśród nich 

najczęściej powracające to te dotyczące możliwości głosowania na projekty 

z różnych dzielnic, a także ograniczenia dostępu do głosowania tylko dla osób 

mieszkających w danej dzielnicy.  

W dalszym ciągu kontrowersje wzbudzają wnioski dotyczące inwestycji na 

terenie szkół. Część mieszkańców najchętniej całkowicie wyłączyłaby 

możliwość zgłaszania tego rodzaju propozycji w ramach BO, część natomiast 

uważa, że często tereny szkolne to jedne z nielicznych działek gminnych, na 

których można zaproponować jakieś zadania. 

W odpowiedziach mieszkańców widać też wyraźnie różnice w rozumieniu tego, 

na co powinny być przeznaczone środki z BO. Część mieszkańców patrzy na 

ten proces jako na formę ustalania priorytetów w wydatkach miasta, objętych 

katalogiem zadań gminnych, podczas gdy inni uważają, że powinna być to 

pula środków na projekty „specjalnego przeznaczenia”, coś dodatkowego 

względem standardowych miejskich wydatków.  

Przykładowe wypowiedzi w ankietach: 

 

Proponuję dalsze zmniejszenie możliwości wydatkowania z BO na 

terenie szkół - stanowią one większość projektów BO, a tak być nie 

powinno. Projekty związane ze szkołami powinny być przejmowane i 

finansowane przez gminę poza BO. Wydatki w BO powinny dotyczyć i 

służyć ogółowi społeczności lokalnej, a nie tylko jej części (np. uczniom 

danej szkoły). 
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11%
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4%

7%

10%

7%

7%

3%

3%

0% 50% 100%

Zgłaszanie pomysłów podczas spotkań mieszkańców 

– po dyskusji nad propozycjami i uzyskaniu przez nie 

minimalnego poparcia uczestników spotkania

Odejście od indywidualnego autorstwa projektów na

rzecz ich wspólnego wypracowywania przez grupy

mieszkańców podczas specjalnych

spotkań/warsztatów

Zgłaszanie przez mieszkańców ogólnych

pomysłów/potrzeb dla poszczególnych obszarów

miasta (a nie gotowych projektów), które byłyby

opracowywane w szczegółach we współpracy z

urzędnikami

1. Zdecydowanie pozytywnie
2. Raczej pozytywnie
3. Ani pozytywnie, ani negatywnie
4. Raczej negatywnie

Źródło: Wnioskodawcy BO 2018. CAWI w terminie 18.06 – 15.07.2018 r. (n=81) 
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Uważam, iż wykluczenie szkół z możliwości głosowania to bardzo zły 

kierunek, ponieważ głosowanie dzieci uczyło dzieci aktywności 

obywatelskiej i jednocześnie aktywizowało rodziców. Jest to bardzo 

widoczne już po frekwencji osób głosujących, a samo głosowanie w 

sezonie wakacyjnym to w ogóle porażka organizacyjna. 

 

Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej pojawiających się kategorii uwag 

zgłaszanych w odniesieniu do ogólnych zasad procesu BO. 

Tabela 10. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące zasad procesu 

Postulat Źródło 

Utworzenie na stronie BO listy projektów realizowanych w dzielnicach 

w ramach innych środków (np. przez rady dzielnic, ZDiZ) 

AM 

Rozwiązanie problemu lobbowania za projektami „dużych graczy”, 

związanych z kluczowymi instytucjami w dzielnicach 

(radni/kościół/szkoły/spółdzielnie mieszkaniowe/tereny prywatne) 

AM, AU 

Zmiana modelu BO – obecnie wygranie w głosowaniu jest związane 

z dużą mobilizacją i zaangażowaniem wnioskodawcy, a nie z 

zasadnością projektu 

AM 

Zadania „standardowe” w BO powinny być realizowane ze „zwykłej” 

puli środków Miasta (tj. oświetlenie, ławki, remont nawierzchni) 

AM 

Zwiększenie liczby kategorii zgłaszanych projektów (np. projekty dot. 

ochrony środowiska) 

AM, AU 

Możliwość głosowania na projekty z więcej niż jednej dzielnicy AM 

Głosowanie wyłącznie na jeden projekt AM 

Zmiana zasad oceny projektów (1 głos = 1 punkt) AM 

 

5. Kwoty na projekty i koszty organizacji procesu 

Środki do rozdysponowania w ramach gdyńskiego BO zwiększają się 

sukcesywnie od pierwszej edycji. W pierwszym roku na ten cel przeznaczone 

zostały 3 miliony złotych. W kolejnej edycji dołożono do nich kolejny milion. W 

trzeciej i czwartej edycji wzrost był najmniej znaczący - kwota bazowa 

powiększyła się tylko o 330 tysięcy zł. W tegorocznym wydaniu wzrost był znowu 

milionowy, dając wraz ze środkami niewykorzystanymi w pierwszej edycji 

łączną sumę niemal 6 milionów złotych. 

Wykres 38. Wielkość kwot przeznaczanych na gdyński Budżet Obywatelski w latach 2014-2018. 
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Źródło:  Zał. nr 1 do ZP nr 7338/18/VII/R z dnia 17.01.2018 r. oraz dane archiwalne
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W efekcie podziału łącznej kwoty BO na pule dzielnicowe, realne środki do 

wykorzystania na pojedyncze projekty ograniczają się do wysokości 

poszczególnych pul dzielnicowych (w roku 2018 – od 169 400 zł na Babich 

Dołach do 473 700 zł na Chwarznie-Wiczlinie). Limity te ograniczają zakres 

możliwych do zgłoszenia zadań, sprawiając że dominują wśród nich raczej 

niewielkie, punktowo zlokalizowane inwestycje, takie jak place zabaw czy 

obiekty sportowe. Biorąc dodatkowo pod uwagę malejącą co roku siłę 

nabywczą środków publicznych, za te same pieniądze w kolejnych edycjach 

BO można realizować coraz mniejszy zakres zadań. 

Wśród najczęściej pojawiających się postulatów znalazły się te związane ze 

zwiększeniem całkowitej kwoty na BO. Inne sugestie dotyczyły między innymi 

takiego podziału kwot (pul gwarantowanych), które zapewniały by realizację 

różnych typów projektów czy wydzielenie z puli BO środków ogólnomiejskich, 

przeznaczonych na projekty w miejscach reprezentacyjnych czy dotyczące 

większej liczby dzielnic.  

Zestawienie typów zgłaszanych postulatów odnośnie kwoty na BO znajduje się 

w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczące kwoty oraz sposobu podziału BO 

Postulat Źródło 

Podniesienie kwoty przeznaczonej na BO AM 

Osobne gwarantowane pule środków dla różnych typów projektów AM 

Uwzględnienie mniejszych obszarów poprzez inny sposób 

dysponowania środkami(osiedla/części dzielnic) 

AM 

Osobna pula na zadania międzydzielnicowe/ogólnomiejskie AM 

Realizacja BO co dwa lata z większa pulą AM 

 

W tym roku po raz pierwszy w ramach ewaluacji podsumowane zostały również 

wszystkie wydatki przeznaczone na przeprowadzenie procesu BO w skali 

miasta. Wyniosły one łącznie ok. 272 tys. zł, co stanowi nieco poniżej 5% 

całkowitej kwoty przeznaczonej na projekty wyłonione w ramach procedury 

BO. Stanowi to w przybliżeniu równowartość środków z BO przeznaczanych 

średnio na jedną dzielnicę.  

W łącznej kwocie uwzględnione zostały wydatki LIS (83% całej kwoty) oraz 

pozostałe koszty, określone szacunkowo poprzez uśrednione zliczenie czasu 

pracy urzędników z pozostałych wydziałów i jednostek zaangażowanych m.in. 

w udział w maratonach pisania wniosków oraz weryfikację projektów. Główne 

kategorie wydatków zostały przedstawione na poniższym wykresie.
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Wykres 395. Podział wydatków związanych z organizacją BO na kategorie ogólne 

 
 

Największą grupę wydatków stanowiły te związane z promocją BO – łącznie 

40%, czyli ok. 109 tys zł. Uwzględniały one wszelkie drukowane i zamawiane 

materiały promocyjne (plakaty, ulotki, wkładki do gazet, gadżety), opłaty za 

przestrzeń reklamową w mediach (media lokalne, media społecznościowe 

itd.) oraz wydatki na umowy-zlecenia dla osób obsługujących mobilne punkty 

do głosowania (tzw. lotnych brygadzistów). Niemal jedna trzecia pieniędzy 

wydanych na organizację procesu przeznaczona została na koordynację 

prowadzonych w ramach niego działań (28%, czyli kwota ok. 76 tys zł). W 

kategorii tej ujęto łączny koszt dwóch siedmiomiesięcznych etatów w LIS. Choć 

w praktyce w organizację procesu zaangażowanych było dużo więcej osób z 

jednostki w różnym wymiarze czasu, dla uproszczenia kalkulacji przyjęto, że 

zadania te wymagałyby minimalnie dwóch pełnoetatowych stanowisk pracy. 

Łączne koszty weryfikacji projektów (liczone na podstawie szacowanego czasu 

pracy urzędników) stanowiły ok. 11% wszystkich wydatków na obsługę BO, a 

działania wspierające wnioskodawców - 8%. Pozostałe 14%, czyli ok. 37 tysięcy 

zł, to koszty związane z obsługą systemu elektronicznego (narzędzia do 

zgłaszania i weryfikacji projektów oraz głosowania), a także strony internetowej 

www.bo.gdynia.pl. Szczegółowy podział środków na poszczególne kategorie 

wydatków znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Podział wydatków związanych z organizacją BO na kategorie szczegółowe 

Kategoria Suma Procent 

A. Ogólne                120 653 zł  44% 

Koordynacja (ok. 2 pełne etaty x 7 miesięcy)                  75 938 zł  28% 

System IT i strona www                  36 971 zł  14% 

Promocja - dokumentacja projektów                    7 380 zł  3% 

Inne wydatki                       364 zł  0% 

B. Składanie/ weryfikacja projektów                  62 992 zł  23% 

Weryfikacja - szacunkowy koszt pracy urzędników                  ok. 29 152 zł  11% 

Maratony - szacunkowy koszt pracy urzędników                  ok. 15 006 zł  6% 

Promocja - plakaty, ulotki                    6 730 zł  2% 

Promocja - media lokalne                    6 150 zł  2% 

Promocja – wkładka do „Ratusza”                    3 686 zł  1% 

28%

40%

11%

8%

14% Koordynacja

Promocja

Weryfikacja

Wsparcie autorów

System elektroniczny

Źródło: Zaangażowania finansowe LIS oraz szacunkowe koszty pracy osób z innych wydziałów UM

http://www.bo.gdynia.pl/
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Wsparcie - materiały (inne)                    2 268 zł  1% 

C. Głosowanie                  88 482 zł  33% 

Mobilne punkty do głosowania - obsługa                  38 431 zł  14% 

Promocja - gadżety                  17 272 zł  6% 

Promocja - wkładka do „Ratusza”                  12 300 zł  5% 

Promocja - plakaty, ulotki                    9 293 zł  3% 

Promocja - media lokalne                    4 205 zł  2% 

Wsparcie autorów - szkolenie nt. promocji projektów                    3 302 zł  1% 

Promocja - Facebook                    2 018 zł  1% 

Promocja – plakaty w komunikacji miejskiej                    1 661 zł  1% 

Suma                272 126 zł  100% 
 

Źródło: Zaangażowania finansowe LIS oraz szacunkowe koszty pracy osób z innych wydziałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

 

Ze względu na przyspieszony harmonogram BO 2018, w tegorocznej edycji 

procesu skupiono się na wprowadzeniu przede wszystkim drobniejszych 

usprawnień w procedurze, nie zmieniając podstawowych założeń i logiki 

procesu.  

Przed kolejną jego edycją pojawi się jednak okazja na wprowadzenie 

większych zmian. Wiąże się to przede wszystkim z nowelizacją ustawy o 

samorządzie gminnym, która wymusza dostosowanie zasad BO w Gdyni do 

zawartych w ustawie zapisów dotyczących tej szczególnej formy konsultacji 

społecznych. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek wyznaczenia puli środków 

w ramach BO na poziomie całego miasta oraz zwiększa minimalną kwotę na 

BO do wysokości co najmniej 0,5% wykonanego budżetu miasta za poprzedni 

rok, czyli w przypadku Gdyni – do co najmniej 7,2 miliona złotych. Stanowi 

również, że najważniejsze zasady procesu będą musiały zostać określone nie w 

zarządzeniu prezydenta, ale w uchwale rady miasta.  

Zapisy ustawowe niosą za sobą również pewne ograniczenia co do 

poszukiwania nowych rozwiązań w ramach BO. M. in. okrojone zostaną 

możliwości szukania alternatywnych wobec powszechnego głosowania 

sposobów wyboru projektów, np. form bardziej deliberacyjnych, testowanych 

już w innych miastach (m.in. Dąbrowie Górniczej, Gorzowie Wielkopolskim czy 

Koszalinie). 

Konieczność dostosowania się do wymogów ustawy stwarza okazję do 

zrewidowania dotychczasowej logiki gdyńskiego procesu BO i próby 

sięgnięcia po nowe pomysły na rozwiązanie jego najważniejszych dylematów 

i niedomagań, obserwowanych od pięciu lat – nie tylko zresztą w Gdyni, ale i 

innych miastach korzystających z tego narzędzia. 

Przede wszystkim, obecna formuła BO stawia na indywidualizm i 

konkurencyjność pomiędzy uczestnikami omawianego procesu, brakuje w 

niej natomiast miejsca na dyskusję o lokalnym otoczeniu oraz zachęty do 

szukania kompromisu pomiędzy różnymi potrzebami. Skutkuje to w praktyce 

„wydzieraniem sobie kawałków budżetowego tortu” przez różne dobrze 

zmobilizowane grupy mieszkańców, walczących o realizację często dość 

partykularnych potrzeb. Sukces w tym procesie osiągają osoby najczęściej już 

aktywne, dysponujące dużymi zasobami do promocji swoich pomysłów. 

Rzutuje to na jakość podejmowanych wyborów, które niekoniecznie 

uwzględniają perspektywę dobra wspólnego na poziomie dzielnicy czy miasta. 

Zaadresowania wymaga również zjawisko spadającego poziomu 

uczestnictwa w BO na przestrzeni ostatnich lat - zarówno jeśli chodzi o liczbę 
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autorów, jak i liczbę osób głosujących, które osłabia legitymację całego 

procesu. Pojawia się problem z utrzymaniem zainteresowania uczestników - 

tym dotkliwszy, że coraz mniej nowych osób włącza się w działania związane z 

BO. To z kolei skutkuje mniejszą liczbą projektów, wśród których mogą wybierać 

mieszkańcy, co w skrajnych sytuacjach może spowodować, że do realizacji 

trafią projekty o minimalnym poparciu w głosowaniu, tylko dlatego że udało 

się je złożyć i przeszły weryfikację. 

Duży potencjał do zwiększenia zaangażowania w BO kryje się, jak się wydaje, 

w zachęceniu do składania projektów osób, które do tej pory jedynie 

głosowały na pomysły innych. Wedle deklaracji z ankiet ewaluacyjnych, 

zainteresowanie taką formą zaangażowania wyraża co trzeci głosujący. 

Należałoby wykorzystać tę szansę i zadbać o odpowiednio wczesne 

poinformowanie tej grupy o możliwościach związanych z nową edycją 

procesu, wsparciu jakie można uzyskać przy przygotowywaniu projektów oraz 

zastanowić się, co mogłoby być impulsem, który zmotywowałby ją do 

działania. 

Podobnie istotne jest podjęcie kroków przeciwdziałającym dotychczasowym 

przyczynom niechęci do uczestniczenia w BO w charakterze wnioskodawcy. 

W tym obszarze możliwe jest zarówno upraszczanie procedur i formalności, jak 

i poszerzenie zakresu zadań objętych BO, co pozwoliłoby pełniej wykorzystać 

pomysłowość mieszkańców. Także zwiększenie kwoty na BO powinno 

umożliwić zgłaszanie bardziej kompleksowych wniosków, które do tej pory 

odpadały z procesu, a jednocześnie dać mieszkańcom silniejsze poczucie, że 

faktycznie jest o czym decydować w ramach tego procesu. 

Przed zaplanowaniem kolejnej edycji procesu kluczowe będzie poszukanie 

odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

• Jak zachęcić nowe osoby do zaangażowania się w BO? 

• Co zrobić, by projekty były bardziej osadzone w potrzebach 

mieszkańców, dobrze przemyślane i celowe? 

• W jaki sposób sprawić, by z efektów projektów mogli korzystać 

mieszkańcy z różnych części miasta? 

• Jak podnieść jakość dyskusji nad projektami? 

• Co zrobić, by wybierać naprawdę najbardziej potrzebne projekty, a nie 

tylko te najlepiej promowane i jak ograniczyć wpływ „dużych graczy” na 

ostateczne rozstrzygnięcia przy wyborze projektów? 
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Mając na uwadze powyższe wyzwania, w toku ewaluacji sformułowano 

następujące rekomendacje odnoszące się do różnych elementów gdyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego. 

Rekomendacje szczegółowe dotyczące poszczególnych elementów procesu 

a) Ogólne zasady: 

• zwiększenie kwoty na Budżet Obywatelski, 

• zachowanie harmonogramu BO w pierwszej połowie roku, z 

uwzględnieniem  przesunięcia składania wniosków poza okres 

ferii zimowych, 

• poszerzenie zakresu zadań, które można zgłaszać w ramach BO i  

włączenie w logikę BO tzw. projektów „miękkich”; połączenie w 

jednym procesie BO i dotychczasowego konkursu Przyjazna 

Dzielnica (wraz ze środkami na nią przeznaczonymi).  

b) Działania informacyjne: 

• opracowanie kreatywnej kampanii promocyjno-informacyjnej na 

etapie składania projektów, 

• zwiększenie promocji procesu w przestrzeni miejskiej - nie tylko w 

pojazdach ZKM, ale także adresowanej do osób 

przemieszczających się po mieście samochodem,  

• zwiększenie środków na działania promocyjne na etapie 

składania projektów (porównywalne z tymi na promocję na 

etapie głosowania), 

• wykorzystanie newslettera w kluczowych momentach procesu. 

c) Składanie wniosków: 

• uproszczenie procedury składania wniosków – ograniczenie 

szczegółowości pól, zmniejszanie liczby potrzebnych 

dokumentów, 

• dopuszczenie większej liczby zadań możliwych do zrealizowania 

na terenach administrowanych przez jednostki miejskie (szkoły, 

przedszkola), 

• utrzymanie ogólnodostępnego, otwartego i bezpłatnego 

charakteru zadań zgłaszanych do BO oraz kontrola dostępności 

zrealizowanych obiektów, 

• rozwinięcie różnorodnych form wsparcia dla wnioskodawców, np. 

wprowadzenie i rozpropagowanie dyżurów pracowników LIS w 

różnych godzinach (np. 8-16 oraz 10-18)  jako podstawowej formy 

pomocy dla wnioskodawców, 
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• ukierunkowywanie wnioskodawców na myślenie o potrzebach i 

brakach w dzielnicy, a nie gotowych projektach, 

• przeprowadzenie internetowej „burzy mózgów” służącej do 

inkubowania pomysłów, np. w postaci „mapy idei”, 

umożliwiającej  kolektywne tworzenie i wzajemne konfrontowanie 

swoich pomysłów. 

d) Weryfikacja wniosków: 

• budowa współpracującego ze sobą zespołu urzędników 

odpowiedzialnych za proces BO w różnych 

wydziałach/jednostkach miejskich,  

• większe włączenie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami 

i Geodezji w sprawdzanie działek, na których mają być 

zlokalizowane projekty  – nie tylko miejskich, ale też prywatnych, 

• zwiększenie liczby pracowników w Wydziale Gospodarowania 

Nieruchomościami i Geodezji zaangażowanych w weryfikację 

projektów, by można było skrócić czas pierwszego etapu 

weryfikacji na rzecz drugiego - techniczno-finansowego, 

• uruchomienie mechanizmu automatycznego powiadamiania 

autora przy zmianie statusu wniosku podczas weryfikacji – wysyłka 

wiadomości z uzasadnieniem odrzucenia lub konieczności 

wprowadzeni zmian do projektu, 

• dążenie do trafniejszej oceny szacunkowych kosztów realizacji 

projektów na etapie weryfikacji (minimalizacja przeszacowań i 

niedoszacowań wycen), 

• być może warto stworzyć dodatkowy budżet (rezerwę) na 

ewentualne koszty dodane w toku realizacji inwestycji z BO, aby 

uniknąć niepotrzebnego ograniczania zakresu projektów już na 

etapie weryfikacji. 

e) Głosowanie: 

• utrzymanie ujednoliconej formy tytułów projektów z BO, 

dopuszczającej zawartość informacyjną, ale nie promocyjną, 

• wsparcie dla bardziej świadomego głosowania poprzez 

umożliwienie łatwiejszego zapoznania się z treścią projektów, 

również dla osób niekorzystających z Internetu (np. „książeczki” z 

opisami projektów, z którymi można się zapoznać w mobilnych 

punktach do głosowania i w instytucjach miejskich). 

f) Realizacja projektów: 
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• nadanie priorytetu w wydziałach/jednostkach miejskich dla 

realizacji projektów z BO jako flagowych działań Miasta Gdyni, 

• terminowe podawanie do publicznej wiadomości informacji o 

opóźnieniach w realizacji projektów wraz z uzasadnieniami 

opóźnień, 

• utrzymanie wprowadzonych w tegorocznej edycji standardów w 

zakresie komunikacji z autorami i mieszkańcami i pilnowanie ich 

przestrzegania, 

• analiza i próba znalezienia faktycznych przyczyn wydłużania się z 

edycji na edycję okresu realizacji projektów w wydziałach i 

jednostkach. 

g) System elektroniczny: 

• system do składania wniosków: stworzenie możliwości zarządzania 

swoimi wnioskami przez autorów, jak również wprowadzania zmian 

przez użytkownika na etapie weryfikacji; funkcjonalność 

powiadomień o zmianach w statusie wniosków itd.; 

• system do weryfikacji: stworzenie kont w systemie dla urzędników 

weryfikujących, możliwość uzyskiwania opinii od osób wewnątrz 

wydziału, wysyłka powiadomień o zmianach wprowadzonych 

przez autora lub opiniach z innych jednostek. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Najważniejsze metody promocji BO 

Tabela 13. Metody promocji BO 2018 na etapie składania wniosków 

Działania w mediach 

Konferencja prasowa dot. rozpoczęcia BO 2018 – 22.01.2018  

Publikacje w tygodniku „Ratusz”: 

• wkładki – 2.02  

• artykuły – 9.02, 16.02, 23.02.2018 

 

Banery internetowe: 

• baner na stronie www.radiogdansk.pl, 10.02 – 20.02.2018 

• gdynia.pl 

 

 

 

Teksty na portalach:  

• gdynia.pl, lis.gdynia.pl, bo.gdynia.pl 
 

Reklama radiowa – Radio Gdańsk 10.02-20.02.2018  

Realizacja spotów promocyjnych – 7 spotów emitowanych w 

kanałach internetowych 
 

Media społecznościowe: 

• Facebook  

• Udostępniane materiały na stronach: 

o FB Budżetu Obywatelskiego  

o FB LIS 

o FB Miasta Gdynia 

• Twitter - @miastogdynia 

 

Nośniki w przestrzeni publicznej 

Plakaty w pojazdach ZKM, 2.02 – 16.02.2018 1 000 plakatów A2 

Whiz talk – hasła BO: 2 lutego, 28 lutego  

Ekrany LCD w CH Batory 2-16 lutego  

Plakaty na klatkach budynków zarządzanych rzez Administrację 

Budynków Komunalnych 

Ok. 4 000 plakatów w 

formacie A3 i A4 

Citylighty miejskie oraz AMS 2-16.02 7 nośników 

Plakaty i ulotki w siedzibach jednostek miejskich: 
Ok. 1 000 plakatów A2, 

A3, A4 

Ulotki w przestrzeni miejskiej:  Ok. 3 000 ulotek 

Akcje promocyjne i informacyjne: 

Popołudnie z BO Gdynia 2018 – spotkanie informacyjne, warsztat, 

projekcja filmu dokumentalnego  

 

Maratony: 

• 10.02, godz. 9.00-11.30 w SP nr 42, ul. Staffa 10 (Karwiny) 

• 10.02, godz. 12.30-15.00 w SP nr 39, ul. Unruga 88 (Obłuże) 

• 17.02, godz. 9.00-11.30 w SP nr 10, ul. Morska 192 (Chylonia) 

 

http://www.radiogdansk.pl/
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• 17.02, godz. 12.30-15.00 w Zespole Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6 

(Witomino-Leśniczówka) 

• 24.02, godz. 10.00-14.00 w Strefie StartUp Gdynia 

(Redłowo, PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98) 

 

Tabela 14. Metody promocji BO 2018 na etapie głosowania 

Działania w mediach 

Konferencje prasowe: 

• Dwie – w ramach miejskiej konferencji na rozpoczęcie 

(ORP Błyskawica) oraz samodzielna po zakończeniu 

głosowania na projekty (Infobox 3.06) 

 

Publikacje w tygodniku „Ratusz”: 

• 15 czerwca – 8-stronicowa wkładka (w tym sześć stron 

poświęconych na prezentację projektów do BO i 

konkursu „Przyjazna Dzielnica”) 

• 22 i 29 czerwca – teksty informacyjne 

 

 

35 000 egz. (28 000 egz. 

+ dodruk wkładki 7 000 

egz.) 

 

Nakład 28 000 egz. 

Reklama w „Dzienniku Bałtyckim” 

• 15 czerwca w dodatku „Czas Gdyni” ½ strony 
 

Spoty filmowe emitowane w internecie – 6 filmów (m.in. z 

udziałem piłkarza Damian Zbozienia i wiceprezydenta Gdyni 

Bartosza Bartoszewicza) 

 

Reklama radiowa – Radio Złote Przeboje (Trójmiasto) 

• 18 czerwca – 2 lipca: 3 spoty dziennie 
 

Banery internetowe: 

• Baner na stronie www.dziennikbaltycki  

• Banery na stronie gdynia.pl  

 

 

 

Artykuły sponsorowane  

Prasa lokalna – Gazeta Dzielnicowa Wielki Kack, Gazeta 

Dzielnicowa Dąbrowa i Dąbrówka, Gazeta Dzielnicowa Karwiny 

 Nakład 9 000 

Posty na profilu facebook.com/budzetobywatelskigdynia/: 

• posty o zasięgu organicznym i sponsorowanym  

• spoty filmowe  

 

Łączny zasięg: 110 000 

wyświetleń, 18 672 

reakcje na posty   

Nośniki w przestrzeni publicznej 

Spoty na ekranach telebimu w strefie kibica Gdynia Zachód (19, 

24, 28 czerwca) 
 

Reklamy na ekranach LCD w pojazdach ZKM Gdynia 40 ekranów 

Whiztalks: 15-18 czerwca („Bo Ty decydujesz”)   

Citylighty miejskie oraz AMS 7 nośników 

Plakaty w pojazdach ZKM: 

• 18 - 30 czerwca 
1 000 sztuk 

Ulotki informacyjne i plakaty:  

• dostępne w siedzibach jednostek miejskich (MOPS, 

biblioteki, punkty dystrybucji tygodnika Ratusz) oraz rad 

dzielnic 

• rozklejane oraz rozdawane przez wnioskodawców (druki 

oraz formatki w wersji elektronicznej do ściągnięcia ze 

strony) 

Ok. 5 000 sztuk w 

różnych formatach 

 

Ok. 4 000 sztuk w 

różnych formatach 

 

Akcje promocyjne 

http://www.dziennikbaltycki/
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Zakładki do książek dołączane przez pracowników Biblioteki 

Gdynia do każdej książki wypożyczanej w czasie głosowania we 

wszystkich filiach na terenie Gdyni 

Ok. 13 000 sztuk 

Akcja podczas Nocnego Biegu Świętojańskiego – udział 

„Drużyny Budżetu Obywatelskiego”  
 

Udział w „Nocnym Przejeździe Rowerowym z Budżetem 

Obywatelskim”  
 

Akcje promocyjne podejmowane we wszystkich dzielnicach 

miasta rozdających ulotki, gadżety promocyjne i umożliwiające 

głosowanie na tabletach (wśród gadżetów znalazły się opaski 

odblaskowe, ołówki, worki-plecaki, piłki plażowe, balony, etui na 

karty kredytowe) 

 

Ok. 15 000 ulotek 

40 osób  

Dystrybucja plakatów w budynkach mieszkalnych gdyńskich 

spółdzielni 
Ok. 4 000 plakatów 

Obecność na wydarzeniach: 

• Cudawianki 23.06 

• Nocny Przejazd rowerowy z Budżetem Obywatelskim 

23.06 

• Nocny Bieg Świętojański 22.06 

• Festyn Marynarski 20.06 

• Jadłostajnia 

• Bazar ze wsi 

• Festyn rodzinny na Oksywiu 

• Strefa Kibica Gdynia Zachód 19, 24, 28 czerwca 

 

Stałe punkty do głosowania: 

• Laboratorium Innowacji Społecznych (Żeromskiego 31) 

• Namiot BO w alei topolowej 

• Pracownia LIS (PPNT, b. 4) 

• Przystań Lipowa 15 

• Przystań Śmidowicza 49 

• Wymiennikownia 

• Urząd Miasta Gdyni  

• siedziby rad dzielnic 

• Gdynia InfoBox  

• filie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Gdyńskie centrum Organizacji Pozarządowych 

• Centrum Aktywności Seniora  

• miejskie kluby seniora  

• w weekendy: centra handlowe: Riviera, Klif, Szperk, Tesco 

Chylonia 
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2. Dodatkowe analizy 

Długość czasu realizacji i koszty 

Wykres 46. Rzeczywista długość czasu realizacji projektów w BO – czas liczony od stycznia 

kolejnego roku, w podziale na wydziały (stan na 14.12.2018 r.) 

 

 
 

Wykres 47. Różnice pomiędzy wycenami a faktycznymi kosztami realizacji projektów – wg 

wydziałów (stan na 14.12.2018 r.) 

 

3. Charakterystyka respondentów ankiety elektronicznej dla 

mieszkańców 

Wykres 408. Głosowanie w BO 2018. 

 
 

Wykres 49. Płeć. 
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4. Formularz ankiety dla mieszkańców 

Wyraź swoją opinię o Budżecie Obywatelskim 2018! 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej na temat gdyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Uzyskane informacje pomogą nam ocenić w jakim stopniu 

wprowadzone w tym roku zmiany wpłynęły na proces oraz pozwolą zidentyfikować 

największe zalety i słabości dotychczasowej formuły Budżetu Obywatelskiego. Ankieta 

jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie ok. 5-10 minut.  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami. 

 

Zespół Laboratorium Innowacji 

Społecznych 

ul. Żeromskiego 31 

81-346 Gdynia 

tel: (58) 727 39 08 

mail: konsultacje@lis.gdynia.pl 

 

 

OGÓLNE 

 

1. Czy w tym roku zagłosował/a Pan/i na projekty złożone do Budżetu 

Obywatelskiego 2018? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Tak 

 Nie 

 

1a. Dlaczego nie zagłosował/a Pan/i na projekty z Budżetu Obywatelskiego? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Nie wiedziałem/am o tym głosowaniu 

 Miałem/am trudności z zagłosowaniem 

 Nie byłem/am zainteresowany/a tym głosowaniem 

 Chciałem/am wziąć udział w tym głosowaniu, ale nie było projektów, na 

które chciał/a/bym głosować 

 Inny powód, jaki?  

 

PROMOCJA 

 

2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o głosowaniu na Budżet Obywatelski 2018? * 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 Ze strony www.gdynia.pl 

 Ze strony www.bo.gdynia.pl 

 Z Facebooka 

 Z czasopisma „Ratusz” 

 Z mediów lokalnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) 

 Od rodziny/znajomych 

 Od osoby, która złożyła projekt 

 Od radnych (dzielnicy, miasta) 

 Od pracowników miejskich instytucji 

 Od osób w punktach mobilnych do głosowania 

 Z plakatów (rozwieszonych w mieście lub w transporcie zbiorowym) 



 

 

 Z ulotek 

 Nie pamiętam, trudno powiedzieć 

 Z innego źródła, z jakiego?:  

 

3. Jak ocenił/a/by Pan/i widoczność i dostępność informacji o aktualnej edycji BO 

w mediach i przestrzeni miasta? * 

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 

a) Na etapie składania wniosków do BO 

b) Na etapie głosowania w BO 

 

1. Zdecydowanie dobrze 

2. Raczej dobrze 

3. Ani dobrze, ani źle 

4. Raczej źle 

5. Zdecydowanie źle 

 

HARMONOGRAM 

 

4. Jak ocenia Pan/i nowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego w 

Gdyni? * 

Składanie projektów odbyło się na początku roku (2-28 lutego), a głosowanie w 

okresie przedwakacyjnym (18 czerwca-2 lipca) 

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi 

 1. Zdecydowanie dobrze 

 2. Raczej dobrze 

 3. Ani dobrze, ani źle 

 4. Raczej źle 

 5. Zdecydowanie źle 

 

4b. Proszę skomentować swój wybór: 

 

 

5. Czy zgłaszał/a Pan/i w tym roku wniosek z projektem do Budżetu Obywatelskiego 

2018? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Tak 

 Nie 

 

6. Z których form wsparcia korzystał/a Pan/i na etapie składania projektów do BO 

2018? * 

Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

 Poradnik dla mieszkańców (na stronie internetowej lub w formie pliku do 

ściągnięcia) 

 Cennik kosztów projektu 

 Instrukcja do serwisu mapowego 

 Maratony pisania wniosków 

 Pomoc pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych 

 Indywidualne konsultacje z urzędnikami z wydziałów i jednostek miejskich 

 Z żadnych powyższych 

 



 

 

7a. W jakim stopniu pomocny był: Poradnik dla mieszkańców? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

7b. W jakim stopniu pomocny był: Cennik kosztów projektu? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

7c. W jakim stopniu pomocna była: Instrukcja do serwisu mapowego? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

7d. W jakim stopniu pomocne były: Maratony pisania wniosków ? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

7e. W jakim stopniu pomocna była: Pomoc pracowników Laboratorium Innowacji 

Społecznych? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

7f. W jakim stopniu pomocne były: Indywidualne konsultacje z urzędnikami z 

wydziałów i jednostek miejskich? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pomocny 

 2. Raczej pomocny 

 3. Ani pomocny, ani niepomocny 

 4. Raczej niepomocny 

 5. Zdecydowanie niepomocny 

 

8. Miejsce na pozostałe uwagi i pomysły związane z etapem składania wniosków: 



 

 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

 

WERYFIKACJA 

 

9. Jak ogólnie ocenia Pan/i weryfikację ogólną i techniczno-finansową projektów 

realizowaną przez miejskich urzędników? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pozytywnie 

 2. Raczej pozytywnie 

 3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

 4. Raczej negatywnie 

 5. Zdecydowanie negatywnie 

 6. Trudno powiedzieć 

 

10. Jak ocenia Pan/i kontakt z jednostkami weryfikującymi projekty, jeśli chodzi o 

poniższe aspekty? * 

a) Kultura osobista i życzliwość 

b) Kompetencje, znajomość zagadnień zawartych we wniosku 

c) Chęć pomocy i zaangażowanie 

d) Proponowanie alternatywnych rozwiązań 

e) Informowanie o wynikach weryfikacji 

 

1. Zdecydowanie pozytywnie 

2. Raczej pozytywnie 

3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

4. Raczej negatywnie 

5. Zdecydowanie negatywnie 

6. Trudno powiedzieć 

 

11. Miejsce na pozostałe uwagi oraz pomysły na zmiany dotyczące etapu 

weryfikacji projektów w BO: 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

NIEAKTYWNI 

 

13. Czy dotarła do Pana/i w odpowiednim czasie informacja o możliwości 

składania wniosków do BO 2018? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Tak 

 Nie 

 

14. Czy był/a/by Pan/i zainteresowany/a złożeniem w kolejnej edycji własnego 

wniosku z projektem do BO? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 3. Raczej nie 

 4. Zdecydowanie nie 

 5. Trudno powiedzieć 

 



 

 

15. Dlaczego nie był/a/by Pan/i zainteresowany/a złożeniem projektu do BO? * 

Proszę wskazać jeden, najważniejszy powód. 

 Nie mam pomysłu na projekt 

 Odstrasza mnie skomplikowana procedura 

 Nie widzę szans na wygraną w głosowaniu 

 Nie widzę efektów realizacji poprzednich edycji BO 

 Moje pomysły wykraczają poza to, co można zgłosić w ramach BO (np. 

dotyczą innych zadań gminy, obejmują całe miasto, są za drogie) 

 Inne  

 

CELE I ZASADY 

 

16. Biorąc wszystko pod uwagę, jaką ocenę wystawił/a/by Pan/i realizacji całego 

Budżetu Obywatelskiego 2018? * 

Prosimy przyznać ocenę według skali „szkolnej”. 

 6 (celująca) 

 5 (bardzo dobra) 

 4 (dobra) 

 3 (dostateczna) 

 2 (mierna) 

 1 (niedostateczna) 

 

17. Jak ocenia Pan/i poszczególne zasady Budżetu Obywatelskiego? * 

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 

 

a) Wysokość łącznej kwoty do wydania (5,66 mln kwoty bazowej – co stanowi 

ok. 0,4% rocznych wydatków gminy) 

b) Sposób podziału kwot na dzielnice (w zależności od liczby mieszkańców i 

powierzchni) 

c) Ograniczenie kategorii zadań, których mogą dotyczyć wnioski (rekreacja, 

zieleń, estetyzacja, porządek, bezpieczeństwo, inwestycje i remonty w 

przestrzeniach publicznych) 

d) Wymóg lokalizowania projektów w obszarze jednej dzielnicy, z możliwością 

nachodzenia na dzielnice sąsiadujące 

e) Ograniczenie kategorii zadań na terenach szkół i przedszkoli wyłącznie do 

projektów z zakresu: rekreacji, estetyzacji i zieleni, oraz zakaz promocji na ich 

terenie konkretnych projektów 

f) Metoda głosowania – wybór 5 projektów i ich rangowanie w kolejności od 

najważniejszego 

g) Ujednolicenie nazw projektów – zawarcie w nich wyłącznie precyzyjnego 

zakresu działań i lokalizacji projektu 

 

1. Zdecydowanie pozytywnie 

2. Raczej pozytywnie 

3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

4. Raczej negatywnie 

5. Zdecydowanie negatywnie 

6. Trudno powiedzieć 

 

18. Jak ocenia Pan/i następujące alternatywne propozycje zmian w procedurze 

Budżetu Obywatelskiego na etapie wypracowywania i składania wniosków do BO? * 



 

 

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 

 

a) Zgłaszanie pomysłów podczas spotkań mieszkańców – po dyskusji nad 

propozycjami i uzyskaniu przez nie minimalnego poparcia uczestników 

spotkania 

b) Odejście od indywidualnego autorstwa projektów na rzecz ich wspólnego 

wypracowywania przez grupy mieszkańców podczas specjalnych 

spotkań/warsztatów 

c) Zgłaszanie przez mieszkańców ogólnych pomysłów/potrzeb dla 

poszczególnych obszarów miasta (a nie gotowych projektów), które byłyby 

opracowywane w szczegółach we współpracy z urzędnikami 

 

1. Zdecydowanie pozytywnie 

2. Raczej pozytywnie 

3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

4. Raczej negatywnie 

5. Zdecydowanie negatywnie 

6. Trudno powiedzieć 

 

19. Czy, w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w dotychczasowej formule pozwala 

na realizację poniższych celów? * 

a) Podnoszenie jakości życia mieszkańców 

b) Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowanych do potrzeb mieszkańców 

c) Trafny i sprawiedliwy wybór projektów do realizacji z perspektywy lokalnych 

społeczności 

d) Pobudzanie wśród mieszkańców dyskusji na temat ich najbliższego otoczenia 

e) Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta 

f) Zwiększanie aktywności i zaangażowania mieszkańców 

g) Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec” 

h) Zawiązywanie się nowych znajomości i tworzenie okazji do współpracy wśród 

mieszkańców 

i) Lepsze rozumienie przez mieszkańców kompetencji samorządu i 

mechanizmów zarządzania miastem 

 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Ani tak, ani nie 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

6. Trudno powiedzieć 

 

20. Miejsce na pozostałe uwagi, pomysły na zmiany dotyczące Budżetu 

Obywatelskiego: 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

METRYCZKA 

 

M1. Proszę wskazać w ilu poprzednich edycjach brał/a Pan/i udział: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 We wszystkich 4 edycjach 

 W kilku edycjach (2 lub 3) 



 

 

 Tylko w jednej z poprzednich edycji 

 W żadnej 

 

M2. Proszę wskazać w jaki sposób uczestniczył/a Pan/i w poprzednich edycjach: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy w M1 wybrane a,b, lub c 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 Udział w głosowaniu 

 Składanie własnego projektu 

 Złożenie podpisu na liście poparcia pod czyimś projektem 

 Inne:  

 

M3. Proszę o wskazanie swojej płci * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 

M4. Ile ma Pan/i lat? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 poniżej 25 lat 

 25 - 34 lat 

 35 - 54 lat 

 55 - 74 lat 

 75 lat i więcej 

 

M5. Jakie ma Pan/i wykształcenie? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 

 

M6. W jakiej dzielnicy Pan/i mieszka? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Babie Doły 

 Chwarzno-Wiczlino 

 Chylonia 

 Cisowa 

 Działki Leśne 

 Dąbrowa 

 Grabówek 

 Kamienna Góra 

 Karwiny 

 Leszczynki 

 Mały Kack 

 Obłuże 

 Oksywie 

 Orłowo 

 Pogórze 

 Pustki Cisowskie-Demptowo 

 Redłowo 

 Śródmieście 

 Wielki Kack 

 Witomino-Radiostacja 

 Witomino-Leśniczówka 

 Wzgórze Św. Maksymiliana 

 Nie mieszkam w Gdyni 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Państwa odpowiedzi zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy ustalaniu 

zasad przyszłorocznej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 



 

 

5. Formularz ankiety dla urzędników 

Jak co roku, po każdej zrealizowanej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO), 

przeprowadzamy ewaluację całego procesu.  

 

Chcemy poznać perspektywę przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich, 

którzy uczestniczyli w BO na etapie weryfikacji wniosków, jak również na etapie 

realizacji projektów. Zależy nam, by dowiedzieć się jakiego rodzaju problemy 

występują najczęściej, co w tym roku wypadło dobrze, a co należałoby 

jeszcze usprawnić. Pytamy też o szerszą perspektywę - czy w Państwa opinii proces BO 

realizuje postawione przed nim cele. Państwa uwagi zostaną przeanalizowane i 

przedstawione w raporcie ewaluacyjnym, który będzie punktem wyjścia do 

przygotowywania nowego modelu Budżetu Obywatelskiego. 

 

Formularz będzie aktywny dwa tygodnie - do wtorku 4 września. Ankieta jest 

anonimowa, składa się z kilku pytań, więc jej wypełnienie nie powinno zająć więcej 

niż 5-10 min. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

 

Dział Diagnoz i 

Partycypacji,  

Laboratorium Innowacji 

Społecznych 

ul. Żeromskiego 31,  

81-346 Gdynia 

+48 (58) 727 39 08 

konsultacje@lis.gdynia.pl 

 

  

1. Jakie zadania wykonywał/a Pan/i w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego?* 

Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. 

 koordynacja weryfikacji w wydziale/jednostce oraz zatwierdzanie analiz 

wykonanych przez innych pracowników 

 analiza wniosków pod kątem wymogów dot. działek (zgodność z planami 

miejscowymi, z zamierzeniami miasta odnośnie danego gruntu itp.) 

 analiza wniosków pod kątem techniczno-finansowym i możliwości realizacji 

projektu w ramach BO oraz decyzja o dopuszczeniu projektu pod głosowanie 

(jako jednostka merytoryczna) 

 opiniowanie wniosków na prośbę innych jednostek weryfikujących (jako 

jednostka opiniująca) 

 realizacja projektów z BO 

 

2. Jak ocenia Pan/i działanie systemu elektronicznego służącego do weryfikacji 

wniosków? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie pozytywnie 

 2. Raczej pozytywnie 

 3. Ani pozytywnie, ani negatywnie 

 4. Raczej negatywnie 

 5. Zdecydowanie negatywnie 

 Trudno powiedzieć 



 

 

 

2b. Proszę skomentować swój wybór: 

  

 

3. Jak ocenia Pan/i tegoroczny harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gdyni? 

W tym roku (2018) - Cały proces odbywał się wcześniej niż w 2017: nabór wniosków 

miał miejsce w lutym, weryfikacja - od marca do końca maja, a głosowanie trwało 

do początku lipca. 

W zeszłym roku (2017) - Nabór wniosków odbywał się do połowy kwietnia, weryfikacja 

- od maja do końca sierpnia, a głosowanie kończyło się na początku października.  

 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 1. Zdecydowanie dobrze 

 2. Raczej dobrze 

 3. Ani dobrze, ani źle 

 4. Raczej źle 

 5. Zdecydowanie źle 

 Trudno powiedzieć 

 

3b. Proszę skomentować swój wybór: 

 

4. Co na etapie weryfikacji wniosków do BO sprawiało Panu/i największą trudność? 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

 

5. Ile projektów w tegorocznej edycji BO miał/a Pan/i za zadanie analizować 

(zatwierdzać) na etapie weryfikacji? 

Wszystkie projekty liczone łącznie - jako osoba weryfikująca/ opiniująca dany projekt 

lub jako osoba zatwierdzająca analizy pracowników. 

 od 1 do 2 projektów 

 od 3 do 6 projektów 

 od 7 do 15 projektów 

 od 16 do 30 projektów 

 powyżej 30 projektów 

  

6. Proszę spróbować oszacować ile łącznie czasu zajęła 

Panu/i koordynacja weryfikacji w BO i zatwierdzanie analiz wykonanych przez 

pracowników: 

Proszę podać wartość w godzinach (W tym polu można wpisać tylko liczby). 

 

7. Ile średnio zajmowało Panu/i sprawdzenie jednego projektu pod 

względem wymagań związanych z działkami, na których zlokalizowany ma być 

projekt? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 do 15 min. 

 od 15 od 30 min. 

 od 30 min. do 1 godz. 

 od 1 do 2 godz. 

 od 2 do 3 godz. 

 od 3 do 4 godz. 

 powyżej 4 godz. 

 



 

 

8. Ile średnio zajmowała Panu/i całościowa analiza techniczno-finansowa jednego 

projektu z BO (jako jednostka merytoryczna)? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 do 15 min. 

 od 15 od 30 min. 

 od 30 min. do 1 godz. 

 od 1 do 2 godz. 

 od 2 do 3 godz. 

 od 3 do 4 godz. 

 powyżej 4 godz. 

 

9. Ile średnio zajmowało Panu/i zaopiniowanie jednego projektu z BO (jako 

jednostka opiniująca)? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 do 15 min. 

 od 15 od 30 min. 

 od 30 min. do 1 godz. 

 od 1 do 2 godz. 

 od 2 do 3 godz. 

 od 3 do 4 godz. 

 powyżej 4 godz. 

 

10. Co sprawia największą trudność na etapie realizacji projektów z BO? 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  

11. Czy, w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w dotychczasowej formule pozwala 

na realizację poniższych celów? 

a) Podnoszenie jakości życia mieszkańców 

b) Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowanych do potrzeb mieszkańców 

c) Trafny i sprawiedliwy wybór projektów do realizacji z perspektywy lokalnych 

społeczności 

d) Pobudzanie wśród mieszkańców dyskusji na temat ich najbliższego otoczenia 

e) Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta 

f) Zwiększanie aktywności i zaangażowania mieszkańców 

g) Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec” 

h) Zawiązywanie się nowych znajomości i tworzenie okazji do współpracy wśród 

mieszkańców 

i) Lepsze rozumienie przez mieszkańców kompetencji samorządu i 

mechanizmów zarządzania miastem 

 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Ani tak, ani nie 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

6. Trudno powiedzieć 

 

12. Miejsce na pozostałe uwagi, pomysły, sugestie dotyczące Budżetu 

Obywatelskiego: 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  



 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

To już wszystkie pytania. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas! 

 

  



 

 

6. Formularz ankiety dla pracowników LIS 

Jak co roku tuż po głosowaniu zabieramy się do oceny Budżetu Obywatelskiego. 

Jeżeli masz jakieś obserwacje, uwagi czy pomysły dotyczące Budżetu zapraszamy do 

podzielenia się nimi!  

 

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie jej zajmie kilka minut - zawiera tylko 

dwa proste pytania. Pytamy o to co się sprawdziło a co się nie sprawdziło w tej 

edycji. Na końcu jest jeszcze miejsce na ewentualne dodatkowe uwagi. 

 

Czekamy na Wasze opinie przez cały tydzień czyli do piątku 20 lipca do godz. 15.00. 

 

 

 

Dział Diagnoz i Partycypacji 

 

 

 

 

  

1. DOBRE PRAKTYKI LIS-A. 

Co było fajne w naszych tegorocznych działaniach związanych z 

Budżetem Obywatelskim? Jakie rozwiązania warto byłoby Twoim 

zdaniem zachować w kolejnych edycjach? 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  

 

 

 

2. PROBLEMY W ORGANIZACJI BO. 

Co nie sprawdziło się w naszych działaniach? Co warto 

byłoby zmienić w kolejnych edycjach? 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  

 

 

 

3. MIEJSCE NA POZOSTAŁE UWAGI. 

Masz coś jeszcze do dodania? 

Proszę wpisać odpowiedź tutaj: 

  

 

 

 

 

Dzięki za wszelkie uwagi i pomysły!  

Weźmiemy je pod uwagę przy realizowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego!  
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