
ZARZ4DZENTI'NR5@l7VillR
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 1$_ marca 2017 r.

w sprawie: konsultacji spolecznych z mieszkafcami Gdyni w zakresie przeprowadzenia konkwsu dla
rad dzielnic i ich mieszkaic6w ,,Pnyjaz\adzielnica", edycja na rok 2017.

Dzialaiqc.a podsrawie art t usr. l pkr l T orz arl. 30 ust. l i !sr. 2 pkl2 i4 usawy z dnid s muca lggo r. o sanozqdzie gnhnF (Dz. u. z2016 r.,
poz a46 a m), o@ 58 Uchwaly nr XXVI 11684/1 7 Rady Mi6rE Cdyni z dnia I lurego 20t 7 r. $ spnwie aad i tryLu p;epo;adaia konsulkcji ;
niesdiancami Mi6ra Gdyni (Dz. ve. woj 20t1.533J ae4da s(, co nast9puje:

s1.
Przeprowadza sig z mieszkafcami Gdyni konsultacje w sprawie wykorzystania czgsci drodk6w
bud2etowych Miasta Gdyni na rck 201'l przewidzianych w ramach konlursu dla rad dzielnic i ich
mieszkanc6w ,,Prryjazna dzielnica". Obszar dzialai konkursu dotyczy zadai gminy w zakesie:
szeroko rozumianej inte$acji mieszkanc6w dzielnicy, organjzacji czasu wolnego dzieci, mlodzie2y,
jak i os6b doroslych, dzialan kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeistw4
a takze dzialaf' na veez rcdzir'y .

$2.
1). Szczeg6lowe zasady uczestnictwa, wyboru i realizacji projekt6w w tej edycji konkursu ,,przyjazna

dzielnica", oke6laj4 "Zasady przeprowadzania konkursu ,'Przyjazna dzielnica", stanowi4ce
zalqcznik nr I do niniejszego zarzqdzenia.

2). Hamonogram i wyyczne do konkuGu stanowi4 zal4cznik w 2 do nniejszego zarz4dznna.

s3.
Tnbowiqz$e siq wszystkich naczelnik6w wydzial6w, kierownik6w samodzielnych rcferat6w omz
dyrektor6w miejskich jednostek organizacyjnych do wsp6lpracy w zakesie realizacji niniejszego
zarzTdzenra,

s4.
Koordynacjg wsp6lpracyjednostek Miasta, rad dzielnic i mieszkanc6w oraz nadz6r nad prawidlowvm
wdrazaniem proceduy powierza siQ Centrum AktlvnoSci Obywatelskiej .

ss.
l).Wnioski konlursowe, przigte uchwalami rad dzielnic mozna sldadac w Uzgdzie Miasta

Gdyni w Kancelarii Og6lnej lub w Centrum Akq'\',nogci Obylvatelskiej (pok. 102).
2). Termin skladania wniosk6w uplywa z dniem 7 lipca 201? roku.
3). Glosowanie intemetowe na projekty zakwalifikowane do konkursu odbgdzie sig w dniach

18 wEesief - 2 paLdziernik 2017 r., wsp6lnie z glosowaniem na projekty cdyfiskiego Budretu
Oblnvatelskiego.

5). Wyniki konkursu zostan4 ogloszone do dni a l0 plidzierfika ZOIT r.

s6.
Powoluje sig Komisjg konkursow4 oceniaj4c4 wnioski pod wzgl4dem formalnym. W jej sklad
wchodz4:
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni Michal Gui - pzewodnicz4cy komisji,
2. Pawel Brutel,
3, Tomasz Kamiriski,
4. Ewa M4cik.



$7.
z€ tuodk6w d:!1' 75s rozdz. 75s1s g'46ib- rezerwa celowa budrzetu Miasta na rok 201'r prze..tacza
slg kyote 

f5_0 q00 zl (slownie: piQiset piqidziesi4t fysigcy zlorych) na nagrody w konkursie
,.P r zy iaz.na dziel rn ca"
Po rozstrzygrdgciu konkursu irodki ioltanq lrzeniesione do odpowiednich podzialek klasyfikacji
bud2etowej,

$8.

f-196: ry{ realizacj4 niniejszego :zaxz4dzertla powierza sig Wiceprezydentowi Miasta Gdyni
Michalowi Guciowi

$e.
Zxz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

dyni



Z.l4cmik nr I
do Zaradkni. niElllriN tR

P'ezydenra Miar. cderi
z dni'^15 n tu )oti I

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU,,PRZYJAZNA DZIELMCA'

Konkurs ,,Przyjazna dziehica-' skierowany jest bezpo3rednio do mieszkarlc6w poszczeg6lnych
dzielnic Miasta Gdyni. Jednocze6nie stanowi on narzgdzie dla rad dzielnic, kt6re b9d4 mogly
przygotowfrai i realizowa6 projeldy, wykorzystuj 4ce zasoby lokalnych parhre$tw. Ide4 konkursu
jest stv/ozenie instritmentu, kt6ry wspieta6 bgdzie budowanie lokalnej spolecznoSci w oparciu
o wsp6lne diagnozowanie potrzeb i wsp6lne kreowanie potrzebnych do tego rozwiqzaf. Gospodarzem
tego procesu b9d4 rady dzielnic, kt6rych zadaniem jest stwozenie lokalnej sieci - parhrerstwa na
rzecz dzialai lokalnych. W sklad takiego partne$twa mog4 wejSd np.: rada dzielnicy, biblioteki,
szkoly, samorz4dy uczniowskie, rady rodzic6w, kluby seniora, lokalne organizacje pozuz4dowe,
parafie, sp6ldzielnie, MOPS, CAS, Gdynskie Centrum Sportu, Zarz4d Komunikacji Miejskiej oraz
organizacje pozarz4dowe- Zgloszone prawidlowo projekty podlegai b9d4 ocenie mieszkaiic6w
dzielnic, kt6rzy w glosowaniu dokonaj4 ostatecznego wyboru, skutkuj4cego sfinarsowaniem
z budzetu Miasta Gdyni realizacji projekt6w konkwsowych, kt6re w poszczeg6lnych dzielnicach
uzyskaly najwigksz4 liczbg glos6w.

l. Srodki konkursu,,P rzyjazra Dziehica'' stu"ye$irui4 poOnoveniu jako6ci zycia w cdyni poprzez
reallzacjg zadah wskazanych przez posz*zeg6lne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkaric6w
tych2e dzielnic.
2. Na konkurs ,,Przyjazna Dzielnica" pveznacza siQ Srodki w l4canej wysoko3ci 550 000 zl.
WysokoSi Srodk6w pr4padaj4cych na krtd4 z dzielnic wynosi 25 OOO zl. Srodki te mog4
w wyniku glosowania zostae ptzeznaazorLe aajeden lub kilka projekt6w.
3. Srodki konkusu ,,PtzyJaznaDzielrncd' r;rogqbyd ptzeznacznte na roczne lub wieloletnie projekty
dotyc? ce zadai gminy w zakresie: szeroko rozumianej integracji nrieszkaric6w dzielnicy, organizacji
czasu wolnego dzieci, mlodziezyjak i os6b doroslych, dzialari kultumlnych, spofiowych, podnoszenia
pocztrcra bezpi,eczeistwa, a lakze dzialah na uecz rodziny. Srodki konkursu nie mog4 by6
przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.
4. Procedura tworzenia Fojekt6w, dyskusji nad nimi oraz wyboru koricowych wniosk6w do
zgloszenia odbywa sig na szczeblu gdyiskich rad dzielnic.
5. Warunkiem dostQpowlm koniecznym do zlo2enia pojedynczego projektu do rady dzielnicy jest
przygotowanie go pnez Partnerstwo.
6. Paxtnerstwo musz4 tworzyi co najmniej dwa podmioty - rada wlaSciwej miejscowo dzielnicy, kt6ra
jest wnioskodawc4 wszystkich skladanych vmiosk6w konlursowych oraz przlnajmniej I partner, tj.
podmiot lub podmioty sposrdd dw6ch kategorii: osoby prawne dzialaj4ce na terenie Gdyni, jednostki
organizacyjne Gminy Miasta Gdyni. Zasady dzialania Partnerstwa musz4 byi opisane w skladanym
projekcie, w szczeg6lnoici dolyczy to podziaht zadaf i Srodk6w finansowych pomigdzy pafiner6w.
Do Partnerstr'r' mogq dodatkowo dol4cza6 tak2e podmioty nie posiadaj4ce osobowojci pmwnej, kt6rc
mog4 realizowad zadania, ale bez mozliwoSci uzyskiwania Srodk6w z budzetu miasta. Jeden podmiot
moze wystgpowai tylko w jednym Partrerstwie tworzonym na potrzeby konkursu w danej dzielnicy.
T,asada ta ne dotyczy rad dzielnic bgd4cych zawsze wnioskodawcami oraz og6lnomiejskich jednostek
organizacyjnych, tj. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej, Gdyriskie Cenhum Sportu, Laboratorium
Innowacji Spolecznych, Centrum AldywnoSci Senion, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Zarz4d
Dr6g i Zieleni.

l. W celu stworzenia warunk6w ao ,u*iqr*il 
2P*oerstw, 

o kt6rych mowa w g I ust 5, rada
dzielnicy organizuje spotkanie/spotkania dla mieszkaric6w i potencjalnych paftrer6w, dotycz4ce
potrzebdzielnicywzakesiewymienionymw$lust.3.Wramachdyskusjizmieszkaricamiiprac
rady dzielnicy wypracowywane zostan4 przedsigwziQcia pohzebne dzielticy, wraz z ustaleniem
mog4cych je aealizowa6 Parhre$tw.



2..Jednoczesnie mieszkaicy mog4 zplaszae swoje pomysly, na podstawie kt6rych wlajjciwa rada
dzielnicy moze przygotowa6 wsp6lnie z pomyslodawc4 ostateczny projekt wniosku konkursowego,
kt6ry po zatwierdzeniu i akceptacji rady dzielnicy moze wzi46 udzial w glosowaniu.
3. Wz6r formularza wniosku konlursowego stanowi zal4cznik do powyzszych ,,Zasad
przeprowadzania konkursu".
4. Propozycje projekt6w mogq byC r6rurie2 z$aszane do rady dzielnicy przez potencjalnych
Partner6w poza spotkaniami, o kt6rych mowa w ust. I
5. Rada dzielnicy rekomenduje co najnniej 3 projekty - wnioski konkursowe, kt6re zostanQ poddane
glosowaniu. Propozycjg p.ojekt6w do realizacji w swojej dzielnicy i maj4cych je rializowa6
Partnerstw w mmach kontursu ,,Przyjazna dzielnica,,rada dzielnicy zglasza prezydeniowi w formie
wylelnionylh fomularzy podpisanych przez par1!i\et6w wnz z podjgtq w tym celu stosown4 uchwal4
rady dzielnicy.

:: Zt?z2rc-ltz1z:ady dzielnic projekty podf"gujl 
3o""ni" 

formalnej i merytoryczne; przez powolan4
KomisjE. Komisja ma za zadarie ocenii, czy w przlpadku wygranej 

-projekt 
69dzie m6gl by6

zrealizowany. W szczeg6lnoSci komisja werydkuje spelnienie przez projikty wymog6w dotyciqcych
liczby i statusu paftner6w, kwalifikowalnojci wydatk6w (wykluczenie inwestyqi i remoniOwy,
wpisywanie. sig_ w zadania gminy, cz)'telno6ci opisu i kompletlosci wypelnienia formularza,
poprawnoici budzetu oraz j asnoSci podzialu zadan miQdzy partnedw.
2. Projekty nie spelniaj4ce wymog6w formalnych lub me44oryczrych s4 kierowane do rad dzielnic
w celu uzupelnienia lub poprawienia.
3. Prcjekty spelniaj4ce wymogi publikowane s4 niezwlocznie po weryfikacji na stronie intemetowej
www.bo.gdynia.pl w dziale poswiqconym konkursowi przyjazna dzielnica.

l. Glosowanie odblva sig w teminie oh"sloli- w Zuzgdzeiu prezydenta, jednakowym dla
wszystkich dzielnic bior4cych udzial w konkursie i hwa nie k6cei niz l4 dni.
2. Warunkiem przeprowadzenia glosowania w dzielrricy jesi zgloszenie przez radg dzlelnicyi pozfy\,\,!a weryfrlacja przez komisjg, o kt6rej mowa * $ :, rnL. 3 projekt6w, kt6tych l4czna
wartosd jest r6wna co najmniej kwocie 40.000 zl.
3, W ryzW1d!.l edy rada dzielnicy nie spelni warunku oke5lonego w ust. 2, glosowanie nie odbywa
sig, za3 rada dzielnicy automatycznie traci mo2liwo3i pozyskania 6rodk6w przlpadaj4cych na niq
w konkursie na dany rok, bez mo2liwosci przeniesienia ich na rok kolejny.
4..Do udziatu. w glosowaniu na projekty zakwalifikowane do konkursu uprawnieni s4 wszyscy
mieszkaricy Miasta Gdyni. Upra*,nienie do glosowania ustala si€ na podstawie bazy danych os6l
zameldowanych w Gdyni oraz w przypadku os6b nie posiadaj4cyctr meldunku w Gdyni, nu podrtu*i"
rejeshu wyblrc6w. Osoby nie znajduj4ce sig w bazie meldunk6w omz w rejestze \ayborc6w mog4 na
podstawie zlozon€go w Laboratodum Iffrowacji Spolecznych oSwiadczenia zosta6 dolaczone do listv
os6b upral'nionych do glosowania. Wz6r oswiadczenia stanowi z al4czntk do powy.lnzych Zasad,.
5. Glosowaniejestjawne. Glosuj4cy podaje numer PESEL oraz imig ojca.
6. Ka2dy glosuj?cy moZe oddai glosy na projekty w wybranej przez siebiejednej dzielnicy Gdyni.
7. Glosowanie odbywa sig elektronicznie na stronie intemetowej www.bo.gdynia.pl. W celu
umozliwienia glosowania osobom nie posiadaj4cym dostgpu do Intemetu, tworzy siQ punkty
glosowania w siedzibach rad dzielnic w godzinach ich urzgdowania oraz w lJrzgdzie Miasta Cdy;i
w Centum Akywnosci Obywatelskiej.
8. Frekwencja i qmiki glosowania s4 na bie24co dostgpne na stronie internetowej, o kt6rej mowa
w ust. 7.

1. Dla kazdej z dzielnic, niezwlocznie po rlso,l"r.ni, glosowania komisja, o kt6rej mowa
w $ 3 ust. I sporz4dza protok6l zawieraj4cy:

a) liczbQ glos6w oddanych w dzielnicy,
b) liczbq g1os6w, kt6re zostaly oddane na poszczeg6lne projekty,
c) listg projekt6w zakwalifikowanych do reali zacji wtuz zkosztami-

Protokdl zostanie niezwlocznie umieszczony na stonie intemetowej, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 7.



2. Srodki otrz).mujq projekty, na kt6rc zaglosowala najwiEksza liczba glosuj4cych w danej dzielnicy
i s4 przyznawane kolejnym projektom zgodnie z icb wyeen4, a2 do wyczerpania wszystkici 6rodk6w
pzypadaj4cych na dan4 dzielnicg. Pr4znade Srodk6w oznacza zakwalifikowanie prciektu do
realizacj i.
3. W przlpadku projekt6w, kt6re ohz).maly tyle samo glos6w, a kwota nie jest wystarczaj4ca do
realizacji dw6ch projekt6w o wyborze decyduje rada dzielnicy.

$6
1. Wybrane w glosowaniu projeky Prezydent kieruje do realizaoji, wskazuj4c kom6rki oryanizacyjne
Urzgdu Miasta lub jednostki organizacyjne Miasta odpowiedzialne za ich wdrazanie, kt6re
kontraktuj4 zadania poszczeg6lnym parherom w zakesie okeSlonym we \a'niosku.
2. Infomacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach oraz odpowiedziahych za ich wdmzanie
jednostkach bgdzie ka2dorazowo publikowana na stonie intemetowej, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 7.



Z^l4. ik$|
do ,Z6ad przeprowadania koiruisu Pzyjdna dzielnica

namk 2017 r.

Uwagi dla os6b wypelniaj4cych rvniosek:
1, Wnioski naleZy wypelniai na komputeze.
2. Pzed wypelnieniem wniosku naleZy zapoznae sig zzasadamiptzeprowadzania konkursu, by
unikn4i bled6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteda oceny wniosk6w s4 oke3lone w zasadach przeprowadzania konku$u.
4. DtugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i pzemySlany
projekt mo2na opisai k6rko. ajednoczesnie wyczerpuj4co.
5. Krroty ujQte w bud2ecie musz4 byi realistyczne. Budzet oprdcz kwot musi zawierad spos6b ich
wynczerua.

Tytul wniosku:

Termin rozpoczgcia:

Termin zakoiczenia:

Partner 1 - Wnioskodawca:

Z^daaia part!er^ 1

realizowane w projekcie

Partner 2 *

Z^dania partneta 2
realizowafle w projekcie

. moze bl wilks liczba pmnedw,



Diagno?t

lokalnej

dzigki rcslizacji

Grupa
odbiorc6w.

Opis
planowanego

do realizacji
projektu.

Harmonogram
tezli? cji
projektu.

Lp

Kos4y zfli4z lez
przedsiewzigciem z ich

kalkulacjA
(l'czba jennosiek, cena

Ztego z

w konkursie

Srodk6w"

Z tego wklad
finansowy

budzetu rady
&ielnicy-'

Koszt calkowity
(brutto)

Realizator

rcalizacjg)

Razem zl A
, Nie eieej ni' h,ota tyikaj4e z ! 1 ust. 2 zasad preptd;aa,-i"-

2) Nie iest obli@tuinv.

Inne uwagi
maJ4ce

ziaczefie
przJ oceme
budz€tu.



Oswiadczam,2e jako"parttrer wniosku konkursowego ...,..........,....,.....................,.....,
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej zadaf z cal4 starannosci4i zaangazowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wiei
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnosci po:h/tku Dubliczneso i o rvolontariacie.
Imie i n@isko 6oby podpisujeej MiGek z @-;A €dy dta.icy (psrtMA lfiffikcja-
(pzewodniczqcy lub wiceDuewodniczacy ndv dzielnicv) Podpn0)

Inh i nwisko osoby DodDisuiacei Miosek z ranienia Psrrn€m 2

Potwierdzenie zlozenia wniosku:

podDis

Obowiqzkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkwsu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi byi okeslona w uchwale.



do,z$ad pzepo*dania koiln"" *r#iff:[:X":
na rok 20t?r

Gdynia, dn.

Imiq nazwisko;
PESEL:
Imig Ojca:

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a oSwiadczam, 2rc jestem mieszkancem Miasta Gd),nil.

Wyra2am zgodg rn przetwarzanie danych osobowych, kt6re b9d4 wykorzystywane przez

!ab:*4.:y* Innowacji Spolecznych wyl4cznie dla potrzeb niezbgdnych do realizacji Gdyriskiego
Budzetu Ob)'watelskiego oraz glosowania na projekty zgloszone w konkursie ,,przyjazna dzielnicai,,
zgodr\ie z Vstaw4 z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 t., poz. g22\i.

Czytelny podpis mieszkanca/
rodzica,/opiekuna prawnego

t w prz'?adku osoby niepelnoletniej wymaganyjest podpis rodzica,/opiekuna prawnego.



Zalachik n! 2
do Zv?admi^ nF69 nwu<

P@yde a M,ara Cdlni
z dnia 4? marca 20lt,

Harmonogram i $5/tyczne

II edycji konkursu dla rad dzielnic ,,Przyjazna dzielnica"

Termin Dzialania Uwagi

15 mavecz0l1 Ogloszenie II edycji konkursu
,,Pniazna dzielnica" .

Uwaga!!l Zmiana w regulaminie
konkursu dotycz4ca Partnerstw!
Partnerstwo musz4 tworzyi co najmniej
dwa podmioty:
1). Rada wlaSciwej miejscowo dzielnicy,
kt6ra iest wnioskodawca wszvstkich
skladanych wniosk6w konkusowych-
2). Pafner lub partnerzy - podmioty
spo$6d dw6ch kategorii:
- osoby prawne dzialaj4ce na tetenie
Gdyni lorganizacje pozarz4dowe. parafi e.
sp6ldzielnie mieszkaniowe, itp.),
-jednostki organizacyj ne Gminy Miasta
Gdyni (np. MOPS, Biblioteka, CAS,
GCS,ZKM, ZDIZ, itp.).
Jeden podmiot moZe wystgpowai tylko
ry jednym Partnerstwie trvorzonym na
potrzeby Konkursu w danej dzielnicy.
Zasada ta nie dQtyczy rad dzielnic
bgdqcych zawsze wnioskodawcami oraz
og6lnomiejskich jednostek
organizacyjnych, tj. Miejski OSrodek
Pomocy Spolecznej, Gdyf skie Centrum
Sportu, Laboratorium Innowacji
Spolecznych, Centrum Aktywnosci
Seniora, Miejska Biblioteka Publiczna,
Z^rz|d Dr6g i Zieleni.

marzpc -
kwiecief 2017

Kampania infomacyjna realizowana
w dzielnicach.

Kampania prowadzona bgdzie w
porczumieniu z Laboratorium hnowacji
Spolecznyah i Bdami dzieinic.

malzec - maj

2017

Otgafizowanie ptzez rady dzielnic
spotkan dla mieszkanc6w i
potencjalnych padner6w w celu
stwozenia warunk6w do zawi4zania
Partnerstw oraz twolzenia wsp6lnych
propozycji projektdw konkursowych.
Propozycje projekt6w mog4 byi
r6wnieZ zglaszane do mdy dzielnicy
przez potencj alnych Partner6w omz
samych mieszkairc6w poza
spotkaniami.

Pzygotow)'\ /ane projekty moina
konsultowad w Uzgdzie Miasra Gdyni -
Centum Aktywnoici Obywatelskiej
osobiicie oraz telefonicznie pod nr tel.
668-87-77 onz 668-87-79 lub za
poSrednictwem e-maila: cao@gdynia.pl

07 lipiec 2011 Ostateczny termin zglaszania
Prezydentowi proDozvcii Droiekt6w

25 000 zI brutto - maksymalny koszt
poiedynczego prciektu.



do realizacji w formie wypehrionych
formularzy podpisanych przez
wszystkich partner6w wraz z podjgt4
w tlan celu stosown4 uchwala rady
dzielnicy.

Rada dzielnicy rekomenduje co najmnie1
3 projekty o l4cznej wartosci min.
40 000 zl. ktore zostanq poddane ocenje
formalnej przez Komisjg Konlursow4.

W przr?adku nie zgloszenia przez radg
dzielnicy iadnego projektu lub
zgloszenia projektu nie spelniaj 4cego
wymogdw formalnych, rada dzielnicy
automatycznie traci mozliwosi
pozyskania Srodk6w przypadaj 4cych na
niq w TI edycji koni<ursu bez mo2liwolcr
przeniesienia ich na rok koleinv.

sierpieri -
wrzesrei 2077

Przeprowadzenie nastgpuj4cych
kampanii edukacyjno -
informacyjnych zintegrowanych z
Budzetem Obywatelskim,
zachgcaj4cych mieszkaiic6w do
glosowania:
1) w mediach,
2) w dzielnicach,
3) za podrednictwem organizacji

pzarz4dowych.
do 12 wze6nia

2017

Przyjg.cie ptzez Prezydenta Miasta
listy projekt6w zakwalifi kowanych
do konkursu.

I 8 wzesieri 20 1 7 Rozpoczgcie glosowania na projekty
w ramach konkursu ,,Pr4,jazna
dzielnica".

Szczegdlowe zasady obslugi glosowania
oddawania glos6w oraz weryfikacji
waznoSci glos6w i uprawnief do
glosowania zostan4 opisane w zakladce
,,Budzet ObywatelswKonkurs przyjazna
dzielnica" na stronie www.gdynia.pl omz
na stronie www.bo.gdynia.Dl.

2 pa2dziemik

2017

Zakofczenie glosowania na w/w
projekty.

do 6 pa2dziemika

2017

Sporz4dzenie prctokol6w z i
glosowania i ogloszenie wynik6w
glosowania,

do 18

paadzierr'ika

2017

Przyjgcie przez Ptezydenta Midsta
lisfy projekt6w wybrarych do ?

realizacji w ramach konkursu,/
,,Przyjazna dzielrttcd' oraz '
pt zekazanie zadai do merytorycznych
wydzial6w UM oraz jedngstek
miejskich. /

pa2dziemtk20lT Rozpoczgcie realizacji projekt6w.




