ZARZADZENIE NR ..\ffi/uilvtt I R
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
2dnia....28.... lutego 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkaf cami Gdyni
dotyczqcych Bud2etu Obywatelskiego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 uchwaly
nr XXVlll/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji z mieszkahcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.535),
zarz4dza sig co nastqpuje:

$ 1. Przeprowadza siq w okresie 17.03-31 .10.2017 r. konsultacje spoleczne

z

mieszkaficami Gdyni w sprawie przeznaczenia czgSci budZetu Miasta Gdyni na rok
2018, zwane dalej Bud2etem Obywatelskim.

$ 2- Regulamin przeprowadzania oraz wdra2ania BudZetu Obywatelskiego okre6la
zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

$ 3, Zobowiqzuje sig wszystkich naczelnik6w wydziat6w, kierownik6w samodzielnych
referat6w oraz dyrektor6w miejskich jednostek organizacyjnych do wsp6ipracy w
zakresi e r e alizacji n n ejsze go zarzqdzenia.
i

i

jednostek Miasta, rad dzielnic i mieszkaric6w oraz nadz6r
nad prawidlowym wdrazaniem procedury powierza sig Laboratorium lnnowacji
Spotecznych.

$ 4. Koordynacjq wsp6lpracy

S 5, Nadz6r nad realizacjq niniejszego zarzqdzenia powierza sig Wiceprezydentowi
Miasta Gdyni Michatowi Guciowi.

$ 6. Powofuje sig Komisjg ds. Budzetu Obywatelskiego odpowiedzialnq za bie2qce

monitorowanie procedur i harmonogramu okre6lonego niniejszym zarzqdzeniem, a
takze sporzqdzenie protokotow z glosowania w ramach Bud2etu Obywatelskiego.
Sklad komisji przedstawia siq nastqpujqco:

1)

Przewodniczqcy Komisji: Michat Gu6, Wiceprezydent Miasta Gdyni,

2) Cztonek Komisji: Aleksandra Markowska, Dyrektor Laboratorium Innowacji
Spolecznych,

3) Cztonek Komisji: t-ukasz Wyszyfiski, Przewodniczqcy Gdyhskiej
4)

Rady

DzialalnoSci Pozytku Publicznego,
Czlonek Komisji: Borys Martela, Laboratorium lnnowacji Spotecznych.

$ 7 , Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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1.

1.

Budzetem Obywatelskim okreSla sig coroczne konsultacje spoteczne, w ramach
kt6rych mieszkahcy Gdyni sktadajq projekty wa2ne
punktu widzenra
poszczeg6lnych dzielnic oraz wybierajq
glosowaniu, co skutkule
sfinansowaniem ich realizacji z bud2etu Miasta Gdyni.

je w

z

2.

Celem Budzetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkahc6w i zachgcenie ich do
podjqcia dyskusji o ksztaltowaniu najbli2szego im otoczenia. Srodki Bud2etu
Obywatelskiego slu2yd majq podnoszeniu jako6ci zycia w Gdyni.

3.

Budzet obywatelski przeprowadza siq zgodnie z harmonogramem okreSlonym w
zalqczniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.

Funkcjq opiniujqcq i doradczq we wszystkich sprawach zwiqzanych z realizaqq,
ewaluacjq i rozwojem Bud2etu Obywatelskiego w Gdyni petni Rada ds. Bud2etu
O bywate lski e go, powolan a od rqb nym zarz4dzeniem.

s2.

1.

Na realizacjg projekt6w zgloszonych przez mieszkaric6w w 2017 roku w ramacn
Bud2etu Obywatelskiego przeznacza sig kwotq w wysokoSci 5 310 i98 zl. Kwora
ta jest sumE kwoty podstawowej w wysoko6ci 4 660 000 zI oraz kwoty Srodk6w,
ktore nie zostaly rozdysponowane w ramach poprzednich edycji Bud2etu
Obywatelskiego w wysoko6ci 650 198 zt.

2.

Kwota podstawowa w wysoko6ci 4 660 000 2, o kI5rej mowa w ust. 1, jest dzielona
na poszczegolne dzielnice w nastqpujqcy spos6b:

a) kazda z 22 dzielnic otrzymuje po 60 000 zl,
b) pozostata czgs6 kwoty podstawowej jest rozdzielana pomigdzy

dzielnice
proporcjonalnie do liczby mieszkahc6w wedtug stanu z dnia 31 grudnia roku
poprzedzajqcego oraz powierzchni dzielnicy z wylqczeniem las6w, teren6w
przemyslowych i teren6w zamknigtych.

3. Do cze5ci kwoty podstawowej przypadajqcej na danq dzielnicq zgodnie z
zasadami, o kt6rych mowa w ust. 2, dodawane sE Srodki, kt6re nie zosta{y
wykorzystane

w

Obywatelskiego.

ramach

tej

dzielnicy

w

poprzednich edycjach Budzetu

4. Kwota Srodk6w z Budzetu Miasta Gdyni ptzeznaczonych na Budzet Obywatelski
2Q17 z podziatem na poszczeg6lne dzielnice zostala przedstawiona w zalaczniku
nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.

W ramach kwoty BudZetu Obywatelskiego przypadajqcej na kazdq z

dzielnic,
Srodki mogq zostat, przeznaczone na jeden lub kilka projekt6w, kt6re uzyskajq
najwiqksze poparcie w5r6d os6b gtosujqcych w danej dzielnicy.

s3.

1.

Srodki Bud2etu Obywatelskiego mogq by6, przeznaczone na projekty znajdujqce
siq w kompetencji gminy dotyczqce:

a) tadu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub
wymiany obiekt6w matej architektury, urzqdzaniu zieleni miejskiej , urzqdzaniu

b)

c)

park6w i skwer6w dzielnicowych, likwidacji element6w zakt6cajqcych estetykg;
rekreacji tj. modernizacji, budowie i doposazaniu plac6w zabaw, teren6w
obiekt6w sportowych oraz teren6w rekreacyjnych;
zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewngtrznych ze szczeg6lnym
uwzglQdnieniem potrzeb pieszych, os6b niepelnosprawnych, senior6w,
rowerzyst6w innych uczestnik6w ruchu
ograniczeniem mobilno3ci
komunikacji - np.: poprzez montaz sygnalizacji Swieflnej, urzqdzefr sluzqcych
poprawie bezpieczefistwa ruchu drogowego, zmiane geometrii jezdni,
tworzenie kontrapas6w
innych element6w stuzqcych poprawie
bezpieczehstwa uczestnik6w ruchu;
dziatah inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wylqczeniem
budynk6w np.: budowy, utwardzenia i remont6w nawierzchni ulic, ciqg6v"
pieszych, dr6g rowerowych, parking6w samochodowych i rowerowych, plac6w,
instalacji o6wietlenia, obiekt6w inzynierskich, budowy i remont6w publicznej
infrastruktury sieciowej.

-

i

z

i

d)

-

Projekty zgtaszane przez mieszkahc6w muszq:

a) spetnia6 warunek o96lnodostgpno6ci;
b) byd mozliwe do realizacji w ramach

Srodk6w pzeznaazonych na dzielnicq,

kt6rej dotyczq.

W ramach Budzetu Obywatelskiego nie mogq bylzglaszane projekty, kt6re:

a) zaktadalq wykonan ie wytqczn ie doku mentacj i projektowej
b) sq sprzeczne z dziataniami finansowymi z budzetu miasta w
;

poprzednich

latach.
4. Na terenach administrowanych przez podmioty publiczne realizowane mogq by6

wylqcznie projekty z zakresu ladu przestrzennego i rekreacji, spetniajqce wym6g
og6lnodostgpno6ci. Spetnienie zasady og6lnodostqpnosci w przypadku tych
projekt6w oznacza zapewnienie przez podmiot publiczny mozliwo6ci korzystania
ze zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury na r6wnych prawach wszystkim
mieszkahcom, r6wnie2 tym niekorzystajqcym z oferty tego podmiotu. Za spetnienie
tego warunku uznaje sig udostgpnienie infrastruktury wszystkim zainteresowanym

mieszkancom pvez co najmniej sze6e godzin dziennie od poniedziatku do piqtku
(w przedziale czasowym B-22) oraz przez dziesigd godzin dziennie w sobotg i
niedzielq (w przedziale czasowym 8-22). Za udostgpnienie mieszkaricom nie sq
uwa2ane godziny wynajm6w/uZyczeh dla podmiot6w gospodarczych, organizacji
pozarzqdowych oraz klub6w sportowych.

s4.
1.

Wdrazaniu Budzetu Obywatelskiego towarzyszy akcja informacyjna i edukacyjna
prowadzona przez Miasto Gdynia.
Dzialania, o kt6rych mowa w ust. 1, prowadzone bgdq we wsp6tpracy z radam.
dzielnic, organizacjami pozarzqdowymi, publicznymi bibliotekami i szkolami.

W celu zainicjowania publicznej dyskusji na temat potrzeb gdyriskich dzielnic i
podjgcia rozm6w o projektach do Budzetu Obywatelskiego, w kazdej z dzielnic
odbedE sig spotkania mieszkahc6w. Gospodarzem spotkari sq rady dzielnic.

Merytorycznego wsparcia udzielajq Laboratorium Innowacji Spolecznych oraz
kom6rki organizacyjne Urzgdu Miasta ijednostki Miasta Gdyni wykonujqce zadania
gminy wymienione w $ 3, ust. 1.

A

W celu rozpropagowania informacji na temat projekt6w zakwalif ikowanych do
gtosowania prowadzona bqdzie 096lnomiejska kampania informacyjnoedukacyjna.

i

przedszkola sq zobowiqzane do przeprowadzenia akcji
informacyjno-promocyjnej skierowanej do ucznidw i rodzic6w dotyczqcej idei oraz
zasad Budzetu Obywatelskiego. Wsparcia w tym zakresie udziela Laboratorium
Innowacji Spolecznych.

Gdyrlskie szkoly

jednostki samorzqdowe, na terenie swoich obiekt6w, na
stronach internetowych o(az na profilach na portalach spotecznosciowych sq
zobowiqzane do promowania Budzetu Obywatelskiego jako wa2nej formy

o. Wszystkie miejskie

konsultacji spolecznych oraz wszystkich projekt6w zgtoszonych do BO na obszarze
ich dzialania.
-7

Zakazane jest promowanie przez jednostki miejskie poszczeg6lnych projekt6w
zgloszonych do Bud2etu Obywatelskiego. W przypadku prowadzenia lub
umozliwiania przez jednostkq miejskq promocji, zorganizowanych form gfosowania
na wybrany projekt lub wspierania takich dziatari, projekt taki zostanie
zdyskwalifikowany i nie bqdzie m6gri zosta6 skierowany do realizacji. Decyzjq w
sprawie dyskwalifikacji podejmuje Prezydent Miasta.

8. lnformacje na temat Bud2etu Obywatelskiego pzekazuje sig

z uzyciem r6Znych

kanat6w komunikacji, w tym w Internecie.
9. Strona internetowa dedykowana Budzetowi Obywatelskiemu znajdujqca sig pod
adresem www.bo.gdynia.pl, zwana dalej,,podalem gdyriskiego Budzetu

Obywatelskiego", to narzqdzie informowania mieszkaric6w o budzecie. porta
zapewnia mo2liwoS6 zebrania w jednym miejscu wszystkich zgtoszonych projekt6w

oraz ich komentowania. Za jego po5rednictwem odbywa siq r6wnieZ gtosowanie
na projekty.

s5.
1.

Procedura skladania projekt6w, dyskusji nad nimi oraz iah wyboru do realizacj,
odbywa siq na szczeblu gdyriskich rad dzielnic.

Przed zloZeniem projektu mieszkaricy majq mozliwo66 skonsultowai go
merytorycznie z kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta i jednostkami Miasta
mieszkaricami oaz
ramach kontaktu
bezpoSredniego.

Gdyni m.in. podczas spotkaf

z

w

ztoZyt i poprze6 wiqcej niz jeden projekt
Budzetu Obywatelskiego w dowolnej dzielnicy Gdyni.

J. Kazdy mieszkaniec mo2e

w

ramach

Projekty do Budzetu Obywatelskiego sktada siq na formutarzu wniosku, kt6rego
wz6r stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Nazwy zg*aszanych projekt6w muszq precyzyjnie okre6la6 lokalizacjq zadania,
zakres proponowanych dziatarl oraz sklada6 siq maksymalnie ze 1Be znak6w wraz
ze spacjami.

Dla wazno6ci zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 4, konieczne jest poparcie
propozycji przez co najmniej 25 mieszkaric6w dzielnicy, innych niz autor projektu.
-7

Obowiqzek poparcia projektu przez mieszkaric6w, o kt6rym mowa w ust. 6, nie
dotyczy projektu, kt6ry spetnia lqcznie nastgpujqce warunki:

a)
b)

c)

zostal zloZony w takim samym ksztalcie w jednej z poprzednich edycji Budzetu
Obywatelskiego i poddano go pod glosowanie;
jest ponownie z+oaony przez tego samego wnioskodawc9, kt6ry zgtosit go w
jednej z poprzednich edycji Budzetu Obywatelskiego;
pozostaje w zgodzie z zapisami regulaminu Budzetu Obywatelskiego w 2O1T
roKu.

8. W przypadku zamiaru realizaqi projektu na nieruchomo6ci nie bgdqcej wtasno6ciq
gminy, do zgloszenia obowiqzkowo nale2y zal4czy1 pisemnq zgodg wta6ciciela
nieruchomoSci Wz6r o6wiadczenie wla5ciciela nieruchomo5ci niestanowiqcej
wlasno6ci Gminy Miasta Gdyni wraz ze wzorcm umowy dotyczqcej realizacji
zadania w ramach Budzetu Obywatelskiego stanowiq zat4cznik nr 4 do niniejszego
regulaminu. W przypadku inwestycji planowanej do realizacji na terenach

.

nalezqcych

do Skarbu Paristwa lub

podmioi6w przez Skarb pafistwa

kontrolowanych wymagane jest jedynie podpisanie o6wiadczenia, kt6rego wz6r
stanowi zal4cznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
o

Wypelnione formularze wniosk6w z opisem projekt6w mogq by6 skladane w
okresie 1 7.03-1 4.04 pzez wnioskodawc6w:

a)

elektronicznie,

b)

c)

osobi3cie,
za posrednictwem poczty tradycyjnej.

l0.Wnioski

w

formie elektronicznej mieszkaricy sktadajq samodzielnie za
poSrednictwem portalu gdyfskiego Bud2etu Obywatelskiego. lstnieje mo2liwoSc
skorzystania ze wsparcia w wypetnianiu elektronicznym wniosk6w w wybranych
punktach, m.in. Laboratorium Innowacji Spolecznych przy Al. Zwyciqstwa 96/98 w
Gdyni oraz w siedzibach rad dzielnic (adresy rad dzielnic znajdujq sie na stronte
www.gdynia.pl). Wnioski w formie elektronicznej moZna przesytae Iakle poczlq
elektronicznq na adres bo@gdynia,pl.

l l.Wnioski osobi6cie mo2na sktada6 w Laboratorium Innowacji Spotecznych przy Al.
Zwycigstwa 96/98 w Gdyni oraz w siedzibach rad dzielnic (adresv rad dzielnic
znajdujq sig na stronie www.gdynia.pl).
1

2.

Wnioski za po6rednictwem poczty tradycyjnej mozna przesyta6 na adres:
Laboratorium Innowacji Spolecznych, Al. Zwycigstwa 96/98, 81-451 Gdynia z
dopiskiem ,,Projekt - Budzet Obywatelski". O przyjgciu wniosku decyduje data
dorgczenia.

1

3.

Wnioski Aozone osobi6cie,

za

elektronicznej zostanq wpisane

poSrednictwem poczty tradycyjnej oraz
do systemu na portalu gdyriskiego Budzetu

Obywatelskiego.
14.

Niezwlocznie po przyjqciu, wnioski bgdq zamieszczane na portalu gdyf skiego
Bud2etu Obywatelskiego. Wnioskodawcy przygotowujqcy projekty bgdq mogli
r6wniez zamieszczac tam swoje propozycje w celu podjqcia nad nimi dyskusji i
wypracowania najlepszych rozwi4zafi odpowiadajqcych na potrzeby mieszkahc6w.

15.

Wnioskodawcy przystuguje prawo wycofania wniosku zlo2onego do Bud2etu
Obywatelskiego do momentu zatwierdzenia list projekt6w poddanych poo
gtosowanie, o ktorych mowa w S 7, ust. 4.

s6.

sq poddawane ocenie formalnej przez
Laboratorium Innowacji Spotecznych pod katem spetniania kryteri6w okre6lonych
w $ 3 ust. 1-2 i 4 orazw S 5, ust. 4, 6-7 i 9-12.

1. Wypeinione formularze wniosk6w

2. Wniosekzlozonyprzed17.03.2017r.

lub po14.04.2017 r. albowspos6binnyniz
okreSlony w $5, ust. 5-9 pozostawia sig bez rozpatrzenia.

3.

Wnioski nie spetniajqce wymog6w formalnych, innych niZ wymienione w ust. 2,
mogE zosta6 uzupelnione przez wnioskodawcA w terminie 7 dni od daty dorQczenia
przekazanej wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupetnieri. W
przypadku nieuzupelnienia wniosku w dodatkowym terminie, wniosek nie podlega
dalszemu procedowaniu.

4.

Lista wniosk6w z informacjq o spelnieniu lub niespetnieniu wymog6w formalnych
publikowana jest po pelnej weryfikacji na portalu gdyrlskiego Budzetu
Obywatelskiego oraz na stronie Miasta.

5.

Zobowiqzuje sig dyrektor6w Zarz4du Dr6g i Zieleni, Gdyhskiego Centrum Sportu,
naczelnika Wydzia{u Inwestycji, kierownika Biura Ogrodnika Miasta do
wyznaczenia koordynator6w ds. Budzetu Obywatelskiego odpowiedzialnych za:

a) wspdpracQ i utrzymywanie biezqcego kontaktu z pracownikami Laboratorium

b)

c)

d)
e)

f)

Innowacji Spotecznych oraz z koordynatorami ds. Budzetu Obywatelskiego w
innych jednostkach;
przeskzeganie harmonogramu;
kontrolowanie procesu sprawdzania wniosk6w;
biezqce informowanie o postqpach procesu analizy wniosk6w;
nadz6r nad prawidlowq komunikacjq
wnioskodawcami
sprawie
analizowanych wniosk6w;
nadz6r nad przygotowaniem uzasadnieri dotyczqcych przyjgcia na liste
projekt6w poddanych pod glosowanie bqdZ odrzucenia wniosku.

z

6. Wnioski spetniajqce wymogi formalne, po konsultacjach
wskazanymi w ust.

w

z

koordynatorami

5, przekazywane sq wla6ciwym kom6rkom organizacyjnym
Urzqdu Miasta Gdyni lub jednostkom organizacyjnym Miasta Gdyni w celu

dokonania techniczno{inansowej analizy mo2liwo6ci realizacii zaproponowanych
projekt6w.

7. W przypadku niejasno5ci dotyczqcych opisu projektu, jednostka dokonujqca
analizy zwraca sig do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyja6nienia.

8.

Wnioski, kt6rych wnioskodawcy nie uzupelnili informacji pozwalajqcych dokona6
analizy techniczno-finansowej nie podlegajq dalszemu procedowaniu. Informacja o
tym fakcie jest zamieszczana na li6cie, o kt6rej mowa w ust. 4.

9. Ao^one

przez wnioskodawc6w projekty w trakcie konsultacji z mieszkahcami i
podczas sprawdzania przez poszczeg6lne jednostki miejskie mogq by6
modyfikowane przez wnioskodawc6w, o ile nie zmieni to zasadniczej tre6ci

wniosku.

10.W przypadku, gdy analiza

techniczno-f inansowa wskazuje,

iZ projekt jest

niewykonalny, jednostka dokonujqca analizy zwraca sig do wnioskodawcy z
propozycjq wprowadzenia zmian. Modyfikacja wniosku moze by6 dokonywana
wylqcznie za zgod4 wnioskodawcy. W przypadku braku zgody na wprowadzenre
zmian, kt5re zapewniq wykonalno66 projektu, zastosowanie ma ust. B niniejszego
paragrafu.

11.W przypadku projekt6w podobnych lub komplementarnych jednostka dokonujqca
analizy zwraca sie do wnioskodawc6w z propozyqq ich polqczenia. potqczenie
moze nastqpi6 wytqcznie za zgod4 wnioskodawc6w.
1

2.

W przypadku wigkszej liczby wniosk6w dotyczAcych tego samego projektu, sq one
lqczone w jeden wniosek. Wnioskodawcy sq o tym fakcie informowani.

l3.Analizujqc mozliwo6d realizac4i zaproponowanych przedsigwziqi pod kqtem
lokalizacji, wskazane jednostki i kom6rki analizujq w przypadku nieruchomo6ci
bqdqcych w dyspozycji gminy:

a)
b)

c)
d)
e)

t)

Czy teren jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a wnioskowana inicjatywa jest z nim zgodna?
Czy wnioskowana inicjaiywa jest zgodna z geodezyjnym przeznaczeniem
gruntu?
Qzy na przewidzianej nieruchomosci nie sq planowane inwestycje publiczne
(inna infrastruktura miejska, media)?
Czy nieruchomo66 nie jest objqta postepowaniem o regulacjg stanu prawnego?
Czy nieruchomo66 nie jest dzierzawiona?
Czy nieruchomo66 nie jest przeznaczona na sprzeda|?

ZaS w przypadku nieruchomo6ci prywatnych analizujq:

a)
b)

c)

Czy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a wnioskowana inicjatywa jest z nim zgodna?
Czy wnioskowana inicjatywa jest zgodna z geodezyjnym przeznaczeniem
gruntu?
O6wiadczenie wta6ciciela nieruchomo6ci pod wzglgdem poprawno6ci
wypelnienia.

'l4.R6wnolegle z analizq techniczno{inansowq Laboratorium Innowacji
Spotecznych
sprawdza zgodno66 nazwy projektu z warunkami okreSlonymi w $ S, ust. S iw razie
potrzeby zwraca siq do wnioskodawcy
propozyqq wprowadzenia zmian.
Modyfikacja zgtoszenia mo2e by6 dokonywana wylqcznie za zgodq wnioskodawcy.
W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian, kt6re zapewniq zgodnoS6
nazry z regulaminem, zastosowanie ma ust. B niniejszego paragrafu

z

15.Kom6rki organizacyjne Urzgdu Miasta Gdyni lub jednostki organizacyjne Miasta
Gdyni dokonujqce analizy, o kt6rej mowa w ust. 6, przedkiadajq jej wyniki
Prezydentowi Miasta wraz z wnioskami dotyczqcymi wykonalno6ci projektu jego
wycenq i mo2liwym terminem realizacjl W przypadku zgtoszeri, kt6re w ocenie
jednostki dokonujqcej analizy sq niemo2liwe do realizacji, informacja musi zawierai
szczeg6towe wyja6nienie powod6w.
'f

6.Po zatwierdzeniu wynik6w analiz przez Prczydenta, sq one zamieszczane w
podziale na sposzczeg6lne dzielnice na liScie, o kt6rej mowa w ust. 4.

17.2$oszenia dotyczqce kaldej z dzielnic, kt6re pomySlnie przeszly oceng formalnq
eraz analize techniczno-finansowq, stanowiq wstepnq listg projekt6w
zakwalif ikowanych do Budzetu Obywatelskiego. Projekty kt6re zosta{y uznane za
niemozliwe do realizacji sq analizowane przez Radq ds. Bud2etu Obywatelskiego,
kt6rej rekomendacje nastgpnie sq przedktadane Prezydentowi.

s7.
'I .

W przypadku wyrazenia przez radq dzielnicy woli dyskusji z mieszkaficami na
temat listy projekt6w, o kt6rej mowa w g 6 ust. 16, prezydent Miasta udzieli
wsparcia w organizacji spotkafi oraz w upowszechnianiu informacji o spotkaniach.

O

spotkaniach Prezydent Miasta powiadamia wnioskodawc6w zgtoszonych
projekt6w za po6rednictwem wskazanego w zgtoszeniu adresu e-mail lub telefonu.
W ramach spotkania majq oni mo2liwo66 zaprezentowania swoich projekt6w.
Rezultatem dyskusji podczas spotkania moze bye: podtrzymanie zgtoszenia,
wycofanie zgloszenia, ograniczenie zakresu zgloszenia, potqczenie zgloszef.
Wszelkie zmiany mogq sig odby6 wylqcznie za pisemnq zgodq wnioskodawcy lub
wnioskodawc6w zgtoszeh.
A

Po uwzglgdnieniu ewentualnych zmian, o kt6rych mowa w ust. g, prezydent Miasta
ogtasza ostatecznq listg projekt6w zakwalif ikowanych do Bud2etu Obywatelskiego
dla kazdej dzielnicy wraz z ich kosztem okre6lonym wg wyceny, o kt6rej mowa w g
6 ust. 15. Kolejnos6 projekt6w w kazdej dzielnicy jest ustalana w drodze losowania.

5.

Listy, o kt6rych mowa w ust. 4, publikowane sq na portalu gdyriskiego Budzetu
Obywatelskiego oraz na stronie Miasta Gdyni.

s8.
1.

Glosowanie zarzqdza Prezydent Miasta nie wczeSniej ni2 S dni od opublikowania
list projekt6w, o kt6rych mowa w g 7 ust. 4 dla wszystkich dzielnic.

Wykonywanie wszelkich czynno6ci niezbqdnych do przeprowadzenia glosowania
dotyczEcego BudZetu Obywatelskiego zajmuje sig Komisja ds. Budzetu
Obywatelskiego.
3. Do udzialu w glosowaniu na projekty zakwalifikowane do Bud2etu Obywatelskiego
uprawnieni sq wszyscy mieszkaficy Miasta Gdyni. Uprawnienie do gtosowania
ustala siq na podstawie bazy danych os6b zameldowanych w Gdyni onz w
przypadku os6b nie posiadajqcych meldunku w Gdyni na podstawie rejestru
wyborc6w. Osoby nie znajdujqce siq w bazie meldunk6w oraz w rejestrze
wyborc6w mogq na podstawie zlozonego w Laboratorium lnnowacji Spolecznych
oSwiadczenia zosta6 dolqczone do listy os6b uprawnionych do glosowania. Wz6r
o6wiadczenia stanowi zatEcznik nr 6.

-

-

4. Glosowanie jest jawne. Glosujqcy podaje numer pFSEL oraz imig ojca.
5. Kazdy gtosujqcy moze odda6 swoje glosy na projekty w wybranej przez siebie,
jednej dzielnicy.

6. Gtosowanie na projekty w ramach BudZetu Obywatelskiego odbywa

siq
elektronicznie na portalu gdyriskiego Budzetu obywatelskiego. polqczone jest z
glosowaniem na projekty w ramach konkursu ,,przyjazna dzielnica,,.

7.

Gtosowanie rczpoczyna siq o godz. 0.00 w dn. 18.09 i koriczy o godz. 23:59 w dn.
02.10 2017 rcku.

8. w

celu umozliwienia gtosowania osobom nie posiadaiqcym dostgpu do Internetu,
tworzy siq punkty glosowania w siedzibach rad dzielnic oraz w innych wskazanych
miejscach.

9.

Kazdy mieszkaniec moze poprze6 w g*osowaniu maksymalnie piq6 projekt6w z listy
projekt6w w jednej wybranej dzielnicy Miasta Gdyni. Projekty, o kt6rych mowa
powyzej, gtosujqcy szereguje w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej
istotnego. Uszeregowanie projekt6w wedlug ich wa2no6ci bgdzie odbywa6 siq
poprzez wpisanie cyfr 1-5 przy nazwach wybranych wniosk6w. Wnioski
najwazniejsze dla glosujqcego zostaj4 oznaczone cyfrq ,,1 ", a najmniej istotne cyf rA
,,5". Gtosujqcy muszq szeregowa6 projekty w kolejno6ci zaczynaj4c od cyfry,,1,, i
kohcz4c na cyfrze r6wnej liczbie popartych projekt6w.

l0.Preferencje glosujqcego zostanq przeliczone na punkty, jakie otrzyma ka2dy z
projekt6w, wedlug nastgpujqcych zasad:

a) projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez gtosujqcego cyfrq
b)

c)

d) projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez glosujqcego
e)

,,1,,)

otrzymajq 5 punkt6w,
projekty na drugim miejscu (oznaczone przez glosujqcego cyfrq ,,2") olrzymg4
4 punkty,
projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez glosujqcego cyfrq ,,3,') otrzymal4
3 punkty,
cyf

rq

,,4,)

otrzymajq 2 punkty,
projekty na piqtym miejscu (oznaczone przez glosujqcego cyfrq ,,5") otrzymajq
1 punkt.

W sumie gtosujqcy bgdzie mial do przydzielenia 15 punkt6w. W

przypadku
zagtosowania na mniejszq liczbq projekt6w ni2 pig6, czgsi punkt6w znajdujqcych
siq w dyspozycji gtosujqcego nie zostanie przydzielona.

se.
1.

DIa kazdej z dzielnic, niezwlocznie po zakoriczeniu gtosowania komisja, o kt6rel
mowa w $ B ust. 2, sporzqdza protok6l zawierajqcy:

a)
b)

c)

d)

pulg Srodk6w przypadajqcych dla danej dzietnicy,
Iiczbg glos6w i punkt6w oddanych na projekty w danej dzielnicy,
liczbq glos6w zdobytych przez poszczeg6lne projekty,
listq projekt6w zakwalifikowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami.

Srodki otrzymujq projekty, k!6fe w danej dzielnicy zdobyty najwiqkszq liczbg
punl(6w od mieszkaric6w, o kt6rych mowa w S 8 ust. 9. Srodki przyznawane sE
kolejnym projektom zgodnie z ich wycenq aZ do wyczerpania Srodk6w

przypadajqcych na danq dzielnicq. W przypadku, gdy nastgpny w kolejno6ci projekt
pod wzglgdem liczby zdobytych punkt6w w dzielnicy nie moze by6 w caloSci
zrealizowany, pozostale Srodki powigkszajq pulg Budzetu Obywatelskiego w danej

dzielnicy w kolejnej edycji. Przyznanie Srodk6w oznacza zakwalif ikowanie projektu
do realizacji.

3. W

przypadku projekt6w, kt6re otrzymaly tyle samo punkt6w, a kwota nie jest
wystarczajEca do realizacji dw6ch projekt6w, wybiera siQ ten, na kt6ry gtosowala
wigksza liczba mieszkahc6w.

4. Wybrane w glosowaniu projekty kieruje sig do realizacji, wskazujqc

kom6rki
organizacyjne Urzgdu Miasta lub jednostki organizacyjne Miasta odpowiedziatne
za ich wdrazanie.

5. Wnioskodawcy projekt6w wybranych
Obywatelskiego uczestniczq
konsu ltowan ia przyjm owanych

6.

p

w ich

w

ramach procedury Budzetu
realizaqi popzez umozliwianie im

rzez jednostki

o

rgan izacyj

ne rozwiqzal.

lnformacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach oraz odpowied zialnych za
ich wdra2anie jednosikach zostanie opublikowana na portalu gdyriskiego Bud2etu
Obywaielskiego oraz stronie Miasta. Informacja
stanie realizacji bqdzie
sukcesywnie aktualizowana na stronie BudZetu Obywatelskiego.

o

s 10.

1. Proces przeprowadzania Budzetu Obywatelskiego podlega monitoringowi

2.
3.

i

ewaluacji.

Ewaluacja dokonywana jest na zasadach okre6lonych przez Laboratorium

I nnowacji Spolecznych.
Wyniki ewaluacji przekazuje siq Radzie ds. Budzetu Obywatelskiego.
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Zaf4cznik nr 1
do Regulaminu przeprowadzania oraz wdra2ania
Budzetu Obywatelskiego w 2017 roku

Kwota 5rodk6w z Bud2etu Miasta Gdyni przeznaczonych na Budiet
Obywatelski w 2017 roku z podziafem na poszczeg6lne dzielnice

Dzielnica Gdyni
Babie Doly
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
DEbrowa
Dziatki LeSne
Grab6wek
Kamienna G6ra
Karwinv
Leszczynki
Maly Kack
Obluze
Oksywie
Orlowo
Pogorze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redlowo
Sr6dmieScie
Wielki Kack
Witomino LeSnicz6wka
Witomino Radiostacia
W zgorze Sw. Maksvmiliana
Gdynia oq6tem

Kwota na
dzielnice
126 993 zl
416 093 z1
315 462 z+
272 828 z+
277 491 A
145 012 zl

172258

d

105 997 zl
164 214 A
165 164 zl
232 945 zI
284 987 zt
259 216 z+
216 724 z+
208 270 z+
159 795 zt
165 926 A
216 083 zI
270 999 z+
141 10O z+
155 521 2
186 922 zl
4 660 000 zl

Kwota pozostala
z 2016 roku

o^
5 059 zt
3 O28 z+
39 896 zt
63 269 z+
0z+
17 1442+
72 458 z+

1A
640 A
57 9024
25 856 zt
11O 473 zl
-l zI

0z

57 zt
bl zl
105
43 660 zl
14 2122t
14 O2B z+
182 342 d
650 198 zl

il

Lqczne kwoty
na dzielnice
w 2017 roku
126 993 z+
421 152z]
318 490 zl
312 724 zI
340 760 z+
145 012 z+
189 402 z+
178 455 z+
164 215 z+
165 8O4 z+
290 847 z+
310 843 zi
369 689 zl
216 725 zl
2O8 27O zl
159 852 A
165 993 zt
216 188 A
314 659 z+
155 312
169 549 21
369 264d
5 310 198 zl

il

Zalqcznik w 2
do Regulaminu przeprowadzania oraz wdraaania
BudZetu Obywatelskiego w 2017 rcku

Harmonogram przyznawania i wydatkowania Bud2etu Obywatelskiego 2017
Termin
LUry

-

Marzec 2017

Luty

-

Marzec 2017
Marzec 2017

Dzialania

Jednostka odpowiedzialna

Opracowanie zeslawu wskaznik6w
niezbQdnych do prawidfowego
zaplanowania wydatk6w przez
zglaszajqcych projekty. Aktualizowanie Iisly
zgodnie z pojawiajqcymi sie wnioskami
m ieszkanc6w. Przygotowanie material6w
instruktazowych w postaci wypelnionych
przyktadowych wniosk6w mozliwych do
wykonania w ramach Budzelu
Obywalelskieoo.
Aktualizacja tresci merylorycznych portalu
gdynskiego BudZetu Obywatelskiego
(www.bo.gdyn ia.pl).
Powslanie w dzielnicach, kt6re wyrazq taka
wolq, zespol6w roboczych ds. Budzetu
Obywatelskiego.

Wydziat Inweslycji, Wydziat
Budynkow, Biuro Ogrodnika lViasta,
Gdynskie. Cenlrum Sportu, ZDiZ,
Wydzial Srodowiska, Wydzial
Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
LudnoSci

Laboratorium Innowacji Spolecznych

Laboratorium Innowacji Spotecznych
we wspotpracy z Radami Dzielnic,
organizacjami pozarzqdowym i i

qrupaminieformalnvmi
l\4arzec

-

Kwieciefl
2017

Kampania edukacyjna:
Administrowanie portalem gdynskiego
Budzetu Oby$/atelskiego
(www.bo.gdynia.pl);

dzielnicach

Laboratorium Innowacji Spolecznych
Centrum AktywnoSci Seniora,
Centrum AktywnoSci Obywatelskiej,
Rady Dzieln ic, Miejska Biblioteka
Publiczna

Kampania inf ormacyjna realizowana za
posrednictwem organizacji pozarzqdowych;

Gdynskie Cenlrum Organizacji
P ozar zEdow y ch, Laboralori um
lnnowacji Spolecznych, Gdynska
Rada Pozy,tku Publicznego

Kampania inf ormacyjna rcalizow ana za
posrednictwem gdynskich szkot;

Wydziat Edukacji UM Gdynia,
Laboralorium Innowacji Spolecznych

Przygotowanie materiaf6w informacylnych
dla mieszkanc6w; kampania w mediach,
konf erencja prasowa. zam ieszczenie
informacji w,,Ratuszu" i na portalu
www.eratuszgdynla.pl, wysytka material6w
do lokalnych medi6w.

Laboratorium Innowacji Spolecznych
Biuro Prezydenta, Wydzial
Komunikacji Spotecznej i lniormacji

Kam pania inlormacyjna realizowana w

17 marca
20'17

-

Marzec
Kwiecien
2017

Laboralorium Innowacji Spotecznych

Rozpoczqcie zbierania wniosk6w
m ieszkanc6w do Budzetu Obywatelskieqo
Zorganizowanie w dzielnlcach spotkai z
m ieszkaicami, poswiqconych priorytetom

Laboratorium Innowacji Spotecznych
Laboratorium lnnowacji Spolecznych
we wspolpracy z Radami Dzielnic

-

Marzec
Kwiecieh
2017

-

Zorganizowan ie spotkah konsultacyjnych
(dzielnicowych Maratonow Pisan ia
Wniosk6w), w Radach Dzielnic w
wybranych cz?Sciach miasta, z udzialem
mieszkanc6w, przedstawicieli kom6rek
organizacyjnych UrzQdu Miasta i/lub
jednoslek organ izacyjnych Miasla Gdyni.

-

Przeprowadzenie w gdyhskich szkolach
akcji promocyjno-inf ormacyjnej poswiqconej
idei Budzetu ObyWatelskieqo
Zorganizowanie Og6lnom iejskiego
Maratonu Plsania Wniosk6w do Budzetu

Marzec
Kwiecien
2017

l\4arzec

danych dzielnic i zasadom realizacji
Budzetu Obywatelskiego.
Dyzury dedykowane BudZelowi
Obywatelskiem u dla m ieszkanc6w
zainleresowanych z+o2en iem projekt6w

Kwiecien
2017
Kwiecien
2017

Obnvatelskiego.

oraz Centrum AktywnoSci
Ob!ryvatelskiej

Gdynskie Centrum Sportu, ZDiZ,
Wydziat lnwestycji, Biuro Ogrodnika
Miasta, Wydzial Gospodarki
Nieruchomosciam i i Geodezji,
Wydzial Architektoniczno-BudowlanV
Laboratorjum Innowacji Spolecznych
przy wspolpracy z: Radami Dzielnic,
Wydziatem Inwestycji, Wydzialem
Budynk6w, Biurem Ogrodnika
Miasta, Gdynskim Centrum Sportu,
ZD\Z, W ydzia+em Gospodarki
N ieruch om osciam i i Geodezji,
Wydzialem ArchitektonicznoBudowlanym, Centrum Aktywno6ci
Obywalelskiel
Wydzial Edukacji UM Gdynia,
Laboralorium Innowacji Spotecznych
Laboratorium Innowacji Spotecznych
przy wspolpracy z: Fadami Dzielnic.
Wydzialem Inwestycji, Wydzialem
Budynkow, Biurem Ogrodnika
Miasta, Gdyhskim Centrum Sponu,
ZD\Z, W y dzialem Gospodarki
Nieruchomosciam i i Geodezji,
Wydzialem ArchitektonicznoBudowlanym, Centrum AktywnoSci

obwatelskiei
14 kwietnia
2017

Kwieciei
2017

Kwiecie Maj
2017

Kwiecien/Maj
2Q17

M4 2017

Zakohczenie sktadania projekt6w w ramach
Budzetu Obvwatelskieoo.
Sprawdzanie projekt6w pod wzglgdem
formalnym i przekazywanie
wnioskodawcom informacji nt. uzupelnienia
brak6w f ormalnych zlozonych projekt6w.
Przydzielenie projekt6w poszczeg6lnym
komorkom organizacyjnym UM Gdyni oraz
jednostkom Miasta Gdyni.
rzekazanie poprawnych pod wzglgdem
lormalnym projekt6w wlasciwym kom6rkom
organizacyjnym Urzedu lMiasta Gdyni lub
jednostkom organlzacyjnym Miasta Gdyni w
celu dokonania lechnicznojinansowej
analizy m ozliwo6ci r ealizacjl
zaproponowanych przedsigwzigc.
Dokonanie wstgpnej analizy zlo1onych
projekt6w przez odpowiednie wydzialy i
jednoslki. Przy niejasnosciach w zakresie
opisu projektu, zwr6cenie sig (za
poSrednictwem Laboratorium Innowacji
Spolecznych) przez jednostkq dokonujEcq
analizy technicznoJinansowej do
wnioskodawcy o dodatkowe inf ormacje/
wyjaSnienia. Wnioskodawcy przys.luguje 7
dni na uzupe.lnienie proiektu.
P

Laboratorium Innowacji Spolecznych
Laboratorium lnnowacji Spolecznych
Wydziat Spraw Ob)ryvatelskich

Komisja ds. Budzetu

Obywalelskiego, Laboratorium
Innowacji Spolecznych we
wspolpracv z koordvnatorami ds. BO
Laboratorium Innowacji Spolecznych

Laboratorium Innowacji Spotecznych,
Wydziat Inweslycji, Wydziaf
Budynk6w, Biuro Ogrodnika lvliasla,
ZDiZ, Gdynskie Cenlrum Sportu,
Wydzial Gospodarki
NieruchomoSciam i i Geodezji,
Wydziaf ArchitektonicznoBudowlany, Wydzial Srodowiska,
Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i
Ochrony Ludnosci

Maj Czerwiec
2017

Lipiec

-

Dalsza szczegolowa analiza przedsiqwziq6
z listy projekt6w skierowanych do dalszej
weryfikacji przez wydzialy i jednostki
miejskie we wsp6lpracy z wnioskodawcami.
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Sprawdzenie prawidlowoSci nazw projekt6w
i wypracowanie z autorami ich ostatecznych
wersji.
Rekomendacja lisly zakwalilikowanych
projekt6w.

Sierpien
2017

Maj

-

Analiza przez wydzia{y i jednostki miejskie
mozliwo6ci realizacji zaproponowanych
przedsiQwziei we wsp6lpracy z
wnioskodawcam i. Przygotowanie wstepnej
Iisty zakwalif ikowanych projekl6w oraz listy
projekt6w skierowanych do dalszej
wer)4ikacji.

wrzeSnia
2017

Do4
wrzeSnia
2017
Do 12
wrzeSnia
2017

Wrzesien
2017

Wrzesiei
2017
Wrzesied
2017

Wydzial Inwestycji, Wydziat
Budynk6w, Biuro Ogrodnika Miasta,
ZDiZ, Gdynskie Centrum Sportu,
Wydzial Gospodarki
NieruchomoSciam i i Geodezji,
Wydzial ArchitektonicznoBudowlany, Wydzial Srodowiska,
Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i
Ochrony Ludno6ci
Wydziat lnwestycji, Wydzial
Budynk6w, Biuro Ogrodnika Miasta,
ZDiZ, Gdynskie Centrum Sportu,
Wydzial Gospodarki
Nieruchomosciam i i Geodezji,
Wydziat ArchilektonicznoBudowlany, Wydziaf Srodowiska,
Wydziat Zarzqdzania Kryzysowego i
Ochrony Ludnosci
Laboratorium Innowacji Spotecznych

Rada ds. BudZelu Obywatelskiego

Przyjqcie przez Prezydenta Miasta i
podanie do publicznej wiadomoSci
ostatecznej listy projekt6w
zakwalif ikowanych do Budzetu
Obywatelskiego dla kazdej dzielnicy wraz z
ich kosztem okreslonym wg
przeprowadzonej przez odpowiedni
wydziat/jednostkQ Miasta wyceny
Oslateczna weryf ikacja projekt6w
zakwalif ikowanych warunkowo.

Prezydent Miasta

Zainteresowane Rady Dzielnic przy
wspotudziale wnioskodawc6w
przeprowadzajq spolkania z m ieszkaftcam i,
kt6rych celem jest przyblizenie
zakwalif ikowanVch proiekt6w.
Ustalenie listy punki6w do gtosowania dla
os6b nie posiadajqcych dostQpu do
internetu.
Kam pania inf ormacyjna zach?cajqca
mieszkanc6w do glosowania na projekty w
ramach Budzetu Obywatelskiego.

Rady Dzielnic
Laboratorium Innowacji Spolecznych

Kampania w mediach

Prezydent Miasta

Laboratorium lnnowacji Spotecznych,
Wydzia+ Komunikacji Spolecznej

I

Inlormacji
Kampania informacyjna realizowana w
dzielnicach

Laboralorium Innowacji Spotecznych,
Centrum Aktywnosci Obywatelskiej,
Rady Dzielnic, Miejska Biblioteka
Publiczna

Kampania inf ormacyjna r ealizow ana za
posredn ictwem organizacji pozarzqdowych;

Gdynskie Centrum Organizacjl
P ozarzEdouty ch, Laboratorium
Innowacji Spolecznych,

Gdynska Rada Pozytku Publicznego

1B wrze6nia

2017
2

pa2dziemika
2017
DoO

pazdziernika
2017
Do 20

pa2dzie(nika
2017

Pa2dziernik
2017

Przeprowadzenie w gdynskich szkotach
dedykowanej akcji informacyjnopromocyjnej dotyczqcej zasad Budzetu
Obywatelskiego oraz wszystkich projekt6w
zakwalif ikowanych do q+osowania. ;
Rozpoczecie glosowania na projekty w
ramach Budzetu Obwatelskieoo.
Zakonczenie glosowania na projekty w
ramach Budzetu Oby /atelskiegc.
Sporzqdzenie protokol6w z glosowania
ogtoszenie wynik6w glosowania

i

Wydzial Edukacji UM

Laboratorium Innowacji Spotecznych
Laboratorium Innowacji Spolecznych

Laboratorium Innowacji Spotecznych,
Komisja ds. Budzetu Obywatelskiego

Przyjgcie przez Prczydenla Miasta listy
projekt6w wybranych do realizacji w
ramach Budzetu Obywalelskiego
P rzekazante zadali do merytorycznych
wydzial6w UM oraz jednostek miejskich.

Prezydent Miasta

Stworzenie harmonogramu realizacji
projekt6w.

Wydzia+ Inwestycji, Wydzial

Budynk6w, Biuro Ogrodnika Miasta,

ZDiZ, Gdynskie Centrum Sportu,
Wydzia+ Srodowiska, Wydzia+

Zarzqdzania Kryzysowego

od

r

Ochrony

LudnoSci

Realizacja projekt6w

paZdzie'nika
2017

Wydziaf lnwestycji, Wydziat
Budynk6w, Biuro Ogrodnika Miasta,
ZDiZ, Gdyriskie Centrum Sportu,
Wydziat Srodowiska, Wydziai
Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
LudnoSci

od
pa'dziernika
2017

Pa2dziernik

Um ieszczanie na stronie www.bo. gdynia.pl

Laboratorium Innowacji Spotecznych

sprawozdania z realizacji harmonogramu
proiekt6w.
Ewaluacja Budzetu Obywatelskiego.

Laboratorium lnnowacji Spotecznych

-

Grudzien
2017

Przed
kolejnA
edycjE
Budzetu
Obywatelskie
qo

Podsumowanie i prezentacja
ealizow anych projekt6w.

zr

Laboratorium Innowacji Spolecznych

Zat4cznik nr 3

do Regulaminu przeprowadzania oraz wdra2ania
Bud2etu Obywatelskiego w 2017 roku

WNIOSEK
Nazwa proiektul (do 180 znak6w ze spacjami; Nazwa musi precyzyjnie
oraz zakres proponowanych dzialah):

zadania,

szAcuNKowA wARTosC PROJEKTU ........... " ".............. z.
PROSZE ZAZNACZYC CZY NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL PRZEZ PANA/PANtA ZGI-OSZONY
PODDANY POD GI-OSOWANIE W PORZEDNIEJ EDYCJI BUDZETU OBYWATELSK]EGO W
GDYNI?

I
I

]TAK
INIE

I.

DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY

I

ImiQ i Nazwisko
Adres zame|dowania....."..............
PESEL . ... ........ .

Nr lelefonu

Adres e-mail

Wytaaam zgode na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe bgdq wykorzyslane przez
Laboratorium Innowacji Spolecznych wytqcznie dla potrzeb niezbgdnych do realizacji Gdynskiego
Budzetu Obywatelskiego, zgodnie z Ustawq z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 z p62n. zm.).
Wyra2am zgodg na publikacjQ mojego adresu e-mailowego na stronie internetowej www.bo_gdynia.pl
(wymagane)
Wyrazam zgodq / Nie wyra2am zgodyz na publikacjg pozostalych danych osobowych na slronie
internetowej www.bo.gdynia.pl

II. OPIS PROJEKTU
Skr6cony opis prolektu (do 300.

1

Nazwa projektu bgdzie umieszczona na karcie do g{osowania.
Niepotrzebne skre6li6.
3 Skr6cony
opis projektu bedzie widoczny, jako wiz!,t6wka projektu na stronie internetowej iw czasie gtosowania.
2

opis i zalaczona mapa4, informacja o wtasnosci terenus oraz opcjonalnie nurner

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZT6W REALIZACJI PROJEKTU

Zalqczniki:
poparcia mieszkaf c6w5;
- Lista
Mapa lokalizacii przedsigwzigcia;
- Zgoda wlasciciela gruntu (w sytuacii, gdy nie iest nim gmina Gdynia);
-

a

Mapa terenu jest za+Ecznikiem obowiqzkowym;
Je6li gmina nie jest wta6cicielem terenu niezbQdne jest uzyskanie zgody wlasciciela.
6 DIa wazno5ci
zgloszenia koniecznejest poparcie propozycji prolet<tu prlez co najmniej25 mieszkafic6w dzietntcy,
innych niz osoba skladajqca projekt. Obowiqzek ten nie dotvczv projektu, kt6ry spetnia+Ecznie nastepujqce warunki:
'podd-ano
zosta{ z+ozony w takim ksztalcie w jednej z poprzednich edycji Budzetu Ob}a ,atetskiego i
go pod
gtosowanie;
5

a)
b)
c)

iest.ponownie z+ozony wzez tego samego mieszkaica, kt6ry zglosit go w jednej z poprzednich edycji
Budzetu Obywatelskiego;
pozostaje w zgodzie z zapisami regulaminu Budzetu Obywatelskiego w 2017 roku.

IV. LISTA MIESZKAfIC6W DZIELNICY PODPISUJACYCH SIE POD PROJEKTEM
(lista nie b?dzie upubliczniana)

(Nazwa projeKu)

Lp.

lmie i nazwisko

Adres zameldowania

3 ostatnie

cyfry

Podpis

Nr PESEL

3.
4.
5.
6.

7.
B.

9.
10.

14.
15.
'16.

17
18.
'19.

20.
21.
22.

24.
25.

(Podpis autora projektu)

Zatqcznik nt 4

g:ffiix'e[il^i"ii[?,

n ia

ora z wd raiania

fixadza

Realizacja zadania z Bud2etu Obywatelskiego

naterenie nie stanowittcvftr wlasnoSci Gminy Miasta Gdyni lub Skarbu Pafstwa

oSwIADCZENIE
dotycz4ce realizacji zadania w ramach Bud2etu Obywatelskiego

(nazwa podmiotu)

Wyrazazgodgnarcalizacjqnanieruchomodcipolo2onejprzyulicy..................
w Gd5'ni, oznaczonej na karcie mapy

powierzchni
wieczyst4 KW
o

KM

obrgb . .... .. . . . . . ..., dzialkanr

m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy w GdSni prowadzi ksiggg
., zada:nia:

(nazh)a mdaniq)

kt6rego gwarantowany ,,okres trwalodci" inwestycji wynosi 10 lat i o5wiadcza,2e zapoznal sig
z treSci4 Umowy UZyczenia oraz zobowiryuje sig do jej podpisania w przypadku przyznania
Srodk6w na reali zacjg wyzej wl,rnienionego zadania.

(podpis/y o so by/os6b uprawnionej/nych do

oSwiadczenia)

zlotpnia

Gdynia, dnia

WZOR UMOWY

uMowA \]i'"Ye7,,B'NtA
Nr............/.................. rok
zawartaw dniu

..............

roku w Gdyni, pomigdzy:

t epr ezenlow anat y pt zezi

zwana./y dalej ,,U Zyczaj4cym'

Gmin4 Miasta Gdyni z siedzib4 przy A1. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 8l-382 Gdyna,
reprezentowan4 przez Prczyderfia Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, w imieniu kt6rego
wystgpuj 4:

zw an4 dalel,,Bior4cym do uZywania"
o nastgpuj Qcej tresci:

s1

'.
2.

ULyczaj4cyoSwiadcza,2ewladanieruchomoSci4polo2on4przyulicy......................w
Gd;'ni, oznaczonq na karcie mapy KM
obrgb ................, dzlalka
m........................ o powierzchni
m2, dla kt6rej S4d Rejonowy
w Gdyni prowadzi ksiggg wieczyst4 KW . . .. . .. . ..
U2yczaj4cy oSwiadcza, 2e nieruchomoS6 opisana w ust.1 nie jest obcipona ograniczonymi
prawami ueczowwi ani prawami osobist],rni i roszczeniami niewpisanymi w ksigdze
wieczystej, jak r6wnie2 nie zostato wszczQte i nie toczy sig Zadne postgpowanie s4dowe
ani administracyjne, w t1'rn egzekucyjne lub restytucyjne, w stosunku do tej
nieruchomoici.

3.

U2yczaj4cy oddaje

bezplatne uZywanie nieruchomoii opisan4 w ust.1, lub 1ej czgse
w OSwiadczeniu dnia
... dotycz4cym rcalizacji zadania w ramach Bud2etu Obywatelskiego, a
Bior4cy do uZywania niemchomoS6 tg przyjmuje.
w^

opow. ........,. m', stosowna zgoda zostala wyrazona

z

4.

Bior4cy do uZyrvania potwierdza,2e stanprzedmiotu umowy okreSlonego w ust. l jest mu
znany i nie ma on z tego powodu 2adnych zasIrze2et.

5.

Integraln4 czg6ci4 umowy jest mapa terenu z zaznaczon],-- przedmiotem uiyczenta - zar.

nr

1.

6.

Strony ustalaj4 adres do korespondencji zgodnie ze wskazaniem w czgdci wstgpnej umowy.
Kaida ze sfton zobowiqzana jest do powiadomienia drugiej sftony o zmianie adresu, pod
rygorem uznania, 2e korespondencja adresowana na ostatni znany adres, a nie podjgta
przez adresata zostanie uznana za skutecznie dorgczon4.

s2
1.

Strony ustalaj4 przeznaczenie przedmiotu :uLyczenta.. na wykonanie

i

utrzymywanie
w nalezytym stanie technicznym przez podmiot wskazany przez Bior4cego do uZywania,
zadania z Bud2etu Obywatelskiego pn.
.........',. pruez
podmiot wskazany przez Bior4cego do uZywanta tale2y rozumie6 jednostkg
organizacyjn4 Gminy Miasta Gdyni.

,,.............

2.

Zmiana przeznaczenia moZe nast4pii j edynie za tptzedni1, pisemn4 zgod4 U Lyczaj4cego .

3.

Przedmiot uZyczenia zostanie zagospodarowany na podstawie projektu zagospodarowania
terenu, za sporz4dzenie kt6rego odpowiedzialny podmiot wskazany przez Bior4cego do
u2ywania i kt6ry bgdzie dokonlwal wszelkich uzgodniei oraz zlecal i ponosit koszty prac
zwr4zanych z wykonaniem zadania wskazanego w ust. 1.

s3
1.

Umowazawartazostajenaczasnieoznaczonyoddnia.................................loku.

2.

Umowa mo2e zostad rozwi4zana za porozumieniem stron 1ub z l2-miesigcznym okresem
wypowiedzenia przez kaZdq ze stron. W przypadku rozwiqzania umowy za
porozumieniem sffon U2yczaj4cy przejmuje nieodplatnie naklady poczynione na
nieruchomo6ci przezBior4cego. W porozumieniu dopuszcza sig r6wnie2 przyjgcie innego
sposobu dysponowania nakladami.

3.

Przyjgcie przez podmiot wskazany przez Bior4cego do uZyr,vania przedmiotu u|yczenit
nast4pi z dniem jego protokolarnego przekazania przez lJ?ycza11cego. Wskazany wyZej
podmiot zobowi4zany jest w terminie 90 dni od dnia wygaSnigcia 1ub rozwiqzania umowy
do protokolamego zwrotu przedmiotu u2yczenia uporz4dkowanego i opr62nionego na
wlasny koszt z przedmiot6w nie pol4czonych z nieruchomoSci4, stanowi4cych jego
wlasnoSi.

4. U2yczaj7cy oSwiadcza,

i2 przedmiot uLyczenia bgdzie og6lnodostgpny w terminie nie

kr6tszym mniejszym ni2 okres gwarantowanej minimalnej trwaloSci inwestycji wlnosz4cy
10 lat od daty zak oficzenia rcalizacli zadania.
5.

W

przypadku wypowiedzenia umowy przez [J2yczaj4cego z terminem 12 miesigcy
przyczyn
z
niezaleZnych od Bior4cego do u?ywania,U2yczaj4cy zaplaciBior4cemu karg
gwarancyjn4 wedlug nastgpuj4cej fonnuly:

K= (1-)V10) x W
gdzle:

K X W -

wysokoSd kary brutto(2l PLN);

faktyczny czas trwania umowy (w pelnych iatach, po uplywie kt6rych
Uzyczaj4cy wycofai si? jednosfonnie z umowy z przyczyn niezaleZnych od
Bior4cego do uzywania),
wartoSi realizacji zadania (inwestycji).

Do naliczenia kary zastosowanie ma koricowa wartos6 inwestycji brutto, to jest kwota

s4
Bior4cy do uzyrvania przejmuje na siebie odpowiedzialnoii za stan techaiczny inwestycji
wykonanej na gmncie bgd4cym przedmiotem t?yczenia, w tym bieh4cq konserwacjg oraz
odpowiedzialnos6 odszkodowaw cz4 za pows1'ale szkody. osoba do kontaknr w sprawie
serwisowania inwestycji: ............................ adres, mail, telefon.

ss
wszystkie zmiany postanowiefi umowy wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewazrosci.

s6

w zwiqzkl z wykonywaniem umowy, strony poddadz4
rozsftzygnigciu s4dom powszechnyrn, wladciwym ze wzglgdu na siedzibg Bior4cego do
Spory mog4ce wynikn4i

u2ywania.

s7

w

sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy obowi4zui4 przepisy kodeksu
cylvilnego.

s8

podstawieZuz1dzenianr

prezydenta Miasta Gdlni z
w sprawie: wskazaniajednostek odpowiedzialnych za realizacjg
zwycigskich projekt6w wybranych w ramach Bud2etu obyrvatelskiego
czterech
jednobrzmi4cych egzemplnzach - jeden dla Uzyczai4cego i trzy dla Bior4cego do uzywania.
Umowg sporz4dzono na
dnia

..............

UZYCZAJ,ACY

-w

BroMcY

DO UZYWANTA

Zalacznik nr 5
do Regulaminu przeprowadzania oraz wdra2ania
BudZetu Obywatelskiego w 2017 roku

Realizacja zadania z Bud2etu obywatelskiego na terenie stanowi4cym wlasnosd

Skarbu Paristwa lub podmiotu kontrolowanegoprzez Skarb paristwa.

oswr ADczENtE
dotyczqce realizacji zadaniaw ramach Bud2etu Obywatelskiego

Wyra2a zgodg

na

dziatka

nr

realizacjq na nieruchomo6ci potozonej przy ulicy
w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy KM ............ obreo

o

powierzchni

m2, dla kt6rej Sqd

Rejonowy w Gdyni prowadzi ksiggq wieczystq KW

i

o6wiadcza,

2e

zoslalla poinformowany/a, ze

., zadania:

w

przypadku skierowania

przedmiotowego projektu do realizacji, konieczne bgdzie zawarcie umowy dotyczqcej
zasad korzystania z w/w terenu pvez Gminq Miasta Gdynia.

*

(i ; ai w ;;:;l;i6;6i; ;i ;a,;;i;;;V; y ;E A;7oz e n i; *
oSwiadczenia)

Gdynia, dnia

Zal4cznik nr 6
do Regulaminu przeprowadzania oraz wdra2ania
Bud2etu Obywatelskiego w 2017 roku
Gdynia, dn.
lmig i nazwisko:
Hb,:iEL:
lmie Ojca:

oSWIADczENIE
Ja ni2ej podpisanyla olwiadczam, Ze jestem

m

ieszkancem/kE miasta Gdynil.

wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe bqdE wykorzystane przez
Laboratorium Innowacji spolecznych wylqcznie dla potrzeb niezbQdnych oo ieaiizacli Gdyiskrego
Budz€tu obywatelskiego oraz glosowania na projekty zgtoszone w konkursie ,,przyjaina o2ietnici',
zgodnie z ustawE zdnia 29.08.1997 roku o ochronie Danych osobowych (Dz. u. z 2do2t. Nr 101, poz.
926 z p62n. zm.).

Czytelny podpis mieszkaf cal
rodzica/opiekuna prawnego

1

W przypadku osoby niepelnoletniej wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

