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Budżet Obywatelski
CZAS NA ZMIANY

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do wspólnego zmieniania Gdyni w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota z miejskiego budżetu, o przeznaczeniu której będziemy decydować, wzrasta

do ponad 10 milionów złotych. Na co je wydamy, zależy od kreatywności mieszkańców i mieszkanek.

W tym roku Budżet Obywatelski to szansa nie tylko na powstanie
nowej infrastruktury, ale też na wsparcie aktywności różnych grup
mieszkańców. Oprócz propozycji na zmiany w przestrzeni –

– takich jak budowa dróg, chodników, oświetlenia, placów zabaw

czy nowe nasadzenia zieleni – czekamy też na pomysły na działa-

nia „miękkie”: warsztaty, zajęcia edukacyjne czy wydarzenia
kulturalne integrujące gdynian i gdynianki.

Po raz pierwszy, oprócz inicjatyw dla poszczególnych dzielnic,
zajmiemy się też pomysłami na zmiany w skali całego miasta.

Będziemy je wypracowywać wspólnie, na spotkaniach warsztatowych. Jestem przekonany, że razem uda nam się wymyślić ciekawe i potrzebne rozwiązania.

Budżet Obywatelski to okazja do dyskusji o potrzebach naszego
miasta, naszych marzeniach i sposobach na ich realizację. Rozmawiajmy i marzmy wspólnie. Razem zmieniajmy Gdynię!

Michał Guć

Wiceprezydent Gdyni
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Budżet Obywatelski
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Budżet Obywatelski to proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują co roku o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. Wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą popra-

wić jakość życia w mieście i decydują w głosowaniu, które z nich
trafią do realizacji. W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec
i mieszkanka Gdyni – niezależnie od wieku, zameldowania,

a nawet obywatelstwa. Wystarczy, że zamieszkuje na stałe w na-

szym mieście. Uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim to okazja,
by zaangażować się w życie miasta i wraz z innymi mieć bezpośredni wpływ na to, jak zmienia się Gdynia. Do tej pory w ramach

Budżetu Obywatelskiego wybrano do realizacji ponad 170 projek-

tów w całej Gdyni. Informacje o stanie ich realizacji znajdziesz na
stronie bo.gdynia.pl.
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BO 2019. Nowości
NOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW

Nowa kwota – ponad 10 MLN ZŁ

1,5 MLN

Projekty miejskie
8,6 MLN

Projekty dzielnicowe

1,5 MLN na projekty miejskie:

• Dotyczące mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy

• Zakładające działania ważne z punktu widzenia całej Gdyni
8,6 MLN na projekty dzielnicowe:
• Małe – do 10 tys. zł

• Duże – do 90% kwoty na dzielnicę
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NOWY KATALOG PROJEKTÓW

W tym roku w ramach BO można zgłaszać nie tylko inwestycje, ale także np.
wydarzenia czy zajęcia. Projekty mogą dotyczyć takich obszarów, jak:

Edukacja
(na przykład warsztaty, zajęcia profilaktyczne,
edukacja regionalna)

Komunikacja i organizacja ruchu
(na przykład drogi rowerowe, remonty jezdni,
rozwiązania uspokajające ruch)

Kultura

(na przykład festiwale, festyny, zajęcia
artystyczne, pokazy filmowe)

Ochrona środowiska

(na przykład pojemniki do segregacji odpadów,
montaż paneli solarnych, kosze na psie odchody)

Pomoc społeczna

(na przykład działania na rzecz integracji
społecznej, dopłaty do ciepłych posiłków)

Przestrzeń publiczna

(na przykład mała architektura, elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów)

Sport i rekreacja

(na przykład boiska, zajęcia sportowe, zakup
ogólnodostępnego sprzętu do ćwiczeń)

Zdrowie

(na przykład badania profilaktyczne, edukacja
prozdrowotna, montaż defibrylatorów)

Zieleń miejska

(na przykład nasadzenia drzew i krzewów, urządzanie parków,
sadzenie trawników i łąk kwietnych)
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PAMIĘTAJ ŻE:

Wszystkie projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne. W praktyce oznacza to:

• Zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury czy

sprzętu nawet tym osobom, które na co dzień nie korzystają

z oferty danego miejsca czy instytucji. Na przykład, jeżeli
w jednej ze szkół w ramach BO wyposażana jest pracownia komputerowa, to możliwość dostępu do niej powinni mieć wszyscy
mieszkańcy chcący z niej skorzystać – nie tylko uczniowie tej
szkoły.

• W przypadku inwestycji sportowych, kulturalnych czy

rekreacyjnych – dostęp dla zainteresowanych mieszkańców

i mieszkanek przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez dziesięć
godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00).

• W przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów realizacji

projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach określonej grupy docelowej projektu (np.

młodzież, seniorzy). Lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc

– otwarty nabór uczestników. W przypadku wątpliwości czy projekt

jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję podejmuje Prezydent po
zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku na poziomie dzielnicowym możesz zgłaszać projekty małe (do 10 tysięcy
złotych) oraz duże (których wartość nie przekracza 90% całości puli przeznaczonej
na daną dzielnicę):

małe < 10 tys. zł
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10 tys. zł < duże < 90% puli

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA BO W TWOJEJ DZIELNICY

Pula
na małe
projekty*

Pula
na duże
projekty **

Babie Doły		

25 140 zł

226 260 zł

Chylonia			

58 630 zł

527 670 zł

22

Dąbrowa			

51 470 zł

463 230 zł

14

76 970 zł
Chwarzno-Wiczlino			
Cisowa		

Działki Leśne			

Grabówek			

Kamienna Góra			
Karwiny			
Leszczynki		
Mały Kack		
Obłuże		

Oksywie			
Orłowo		

Pogórze			

50 360 zł
27 320 zł
36 570 zł
21 310 zł

30 820 zł
30 770 zł

43 660 zł
51 910 zł

47 650 zł

40 160 zł

38 370 zł

30 160 zł
Pustki Cisowskie-Demptowo		
Redłowo		

31 410 zł

Wielki Kack

50 600 zł

Śródmieście

Witomino		

Wzgórze Św. Maksymiliana

44 310 zł

43 640 zł
34 620 zł

692 730 zł

453 240 zł
245 880 zł
329 130 zł
191 790 zł

Liczba
podpisów
poparcia***

2

12
12
8
9
4

277 380 zł

10

392 940 zł

9

276 930 zł
467 190 zł

428 850 zł
361 440 zł

8

19
15
7

345 330 zł

13

282 690 zł

8

271 440 zł

8

398 790 zł

12

392 760 zł

17

455 400 zł
311 580 zł

11
11

* Pula na małe projekty
** Pula na duże projekty = maksymalny koszt projektu dużego
*** Liczba wymaganych podpisów poparcia pod projektem
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Projekty Dzielnicowe
SKŁADANIE WNIOSKÓW

• Opisz swój pomysł na formularzu i złóż go

od 15 lutego do 18 marca. Możesz to zrobić:
– elektronicznie – na stronie bo.gdynia.pl

– w wersji papierowej – w siedzibie Laboratorium Innowacji
Społecznych lub w jednym z centrów sąsiedzkich Przystań
(ich adresy znajdziesz na ostatniej stronie).

• Pamiętaj o dołączeniu listy z podpisami poparcia
mieszkańców dzielnicy, dla której zgłaszasz projekt.
• Możesz złożyć dowolną liczbę projektów,
dotyczących dowolnej dzielnicy Gdyni.
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Projekty Dzielnicowe
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy projekt może dotyczyć tylko dzielnicy,
w której mieszkam?

Nie. Możesz złożyć propozycję dotyczącą dowolnej
dzielnicy – np. tej, w której pracujesz albo którą często

odwiedzasz. Dopiero na etapie głosowania będziesz
musiał/a zdecydować, na projekty z której – tylko jednej
– dzielnicy zagłosujesz.

Czy projekt musi być
zrealizowany na tere-

Tak byłoby najlepiej. W uzasadnionych przypadkach

część działań można planować na terenach bezpośred-

nie jednej dzielnicy?

nio graniczących z daną dzielnicą.

Jak dokładnie trzeba

Na tyle, by można było sprawdzić możliwość jego wy-

podać lokalizację
projektu?

konania. Jest to ważne zwłaszcza przy projektach inwestycyjnych wymagających uzyskania pozwolenia

na budowę. Jeżeli możesz, załącz do projektu mapkę
z zaznaczoną lokalizacją projektu.

Czy można proponować zmiany na
terenach, które nie

Tak, ale do takiej propozycji należy dołączyć zgodę właściciela terenu. Wzór takiej zgody znajdziesz na stronie

bo.gdynia.pl. Do kogo należy dana działka, sprawdzisz na

należą do miasta?

nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/portal-mapowy.

Czy można składać

Tak, ale efekty ich realizacji muszą być dostępne dla

projekty dotyczące
terenów szkół i innych

wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, np. nie tylko uczniów danej szkoły.

miejskich jednostek?
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Czy w jednym roku
można zgłosić wykonanie dokumentacji
technicznej projektu,
a w następnym roku

Nie. Można zgłaszać tylko kompletne projekty,
z których mieszkańcy i mieszkanki będą mogli

korzystać od razu. Pomysły z BO mogą być

rozwijane w kolejnych latach, na przykład, poprzez zakup dodatkowych ławek do stworzo-

jego realizację?

nego skweru dzielnicowego.

Czy pod projektem

Tak. Na liście poparcia musi podpisać się wy-

muszą się podpisać
mieszkańcy dzielnicy,

magana liczba osób zamieszkujących w tej
dzielnicy, której dotyczy projekt.

której on dotyczy?
Co się stanie, gdy
wniosek będzie nie-

prosimy o uzupełnienia. Będziesz miał/a na to 5

kompletny?

dni od otrzymania od LIS informacji na ten temat.

Czemu weryfikacja

Musimy sprawdzić, czy projekt da się wykonać.

wniosków trwa tak

Dodatkowy czas to szansa na dopracowanie

długo?

szczegółów we współpracy z urzędnikami.

Czy można się

Tak. Będziesz miał/a 3 dni robocze na złożenie

odwoływać od
negatywnej oceny
wniosków?
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Zadzwonimy do Ciebie lub napiszemy mejla i po-

pisemnego odwołania, liczone od momentu
umieszczenia informacji o wynikach weryfikacji
na stronie bo.gdynia.pl

Projekty Miejskie
Projekty miejskie muszą:

- być ważne z perspektywy całego miasta,

- dotyczyć potrzeb mieszkańców różnych dzielnic,
- kosztować nie więcej niż 1 milion złotych.

• Projekty miejskie powstaną w trakcie cyklu trzech
sobotnich warsztatów.

• Stworzą je mieszkańcy i mieszkanki z pomocą urzędników.

• Na warsztaty możesz się zgłosić od 15 lutego do 18 marca:
PRZEZ WWW

PRZEZ TELEFON

OSOBIŚCIE

badanialis.pl/warsztatybo

58 727 39 10

w siedzibie LIS*

Terminy spotkań:

30 III porozmawiamy o potrzebach i pomysłach na zmiany
13 IV przygotujemy konkretne projekty

25 V wybierzemy 15 najlepszych propozycji, które trafią pod
głosowanie mieszkańców

• Nie możesz uczestniczyć w warsztatach? Daj znać, czego
Ci brakuje lub co chciałbyś zmienić w Gdyni i zainspiruj innych.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

ZADZWOŃ

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

badanialis/pomyslybo

58 727 39 10

w siedzibie LIS*

*Adres na ostatniej stronie
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Projekty Miejskie
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy projekty miejskie
można zgłosić poza
warsztatem?

Nie. Pomysły na projekty dla całego miasta
tworzymy tylko na spotkaniach. Chcemy, by
każdy projekt został wypracowany przez grupę

mieszkańców wspieranych przez urzędników

i był efektem wspólnej dyskusji o tym, co najlepiej odpowie na potrzeby różnych grup mieszkańców.
Kto weźmie udział
w warsztatach?

Maksymalnie 100 mieszkańców i mieszkanek,
którzy zgłoszą się na warsztaty między 15 lutego a 18 marca. Jeżeli chętnych będzie wię-

cej niż miejsc, wylosujemy uczestników tak, by
zróżnicować grupę pod względem płci, wieku
i miejsca zamieszkania.
Co, jeśli nie dostałem/am się na warsztaty, a mam pomysł
na projekt miejski?

Zgłoś swój pomysł lub opisz dostrzeganą po-

trzebę na formularzu na stronie badanialis.
pl/pomyslybo w okresie od 15.02 do 18.03.

Wszystkie zgłoszone propozycje będą podsu-

mowane i omawiane na pierwszym warsztacie.
Pomiędzy warsztatami będziesz też mógł/mogła komentować propozycje tworzone na spotkaniach na portalu Budżetu Obywatelskiego.

Czy projekt miejski
może być zlokalizowany na terenie tylko
jednej dzielnicy?
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Tak, ale pod warunkiem, że efekty jego realiza-

cji będą przydatne także mieszkańcom innych
części Gdyni.

Kto określi tematy
projektów miejskich?

Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą przed

pierwszym warsztatem podzielić się swoim
pomysłem lub opisać dostrzegane braki za po-

mocą specjalnej ankiety. Ta diagnoza posłuży
nam za punkt wyjścia do pracy na spotkaniach. Jeśli pomysły zyskają poparcie innych

osób i będą możliwe do zrealizowania, w trak-

cie warsztatów przekształcimy je w konkretne
projekty.
Kto i jak wybierze
projekty, które trafią
pod głosowanie

Zrobią to sami uczestnicy nie mniej niż dwóch

warsztatów. Zasady wyboru ustalimy na ostatnim spotkaniu. Na listy do głosowania trafi mak-

mieszkańców?

symalnie 15 projektów, które zostaną uznane

Kto i jak wybierze

Pomysły, które nie trafią na listę do głosowa-

projekty, które trafią
pod głosowanie
mieszkańców?

za najbardziej potrzebne i najciekawsze.

nia, zostaną zebrane w katalogu pomysłów

i posłużą jako źródło inspiracji w kolejnych latach. Będą także stanowić mapę potrzeb pomocną dla władz i Urzędu Miasta przy planowaniu zmian poza Budżetem Obywatelskim.
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Głosowanie
• Odbędzie się od 17.06 do 1.07 na stronie internetowej
bo.gdynia.pl.

• W głosowaniu wybierasz projekty na poziomie miasta oraz jednej, wybranej dzielnicy (niekoniecznie tej, w której mieszkasz).

Wybierz maksymalnie 5 projektów dzielnicowych oraz 5 projektów miejskich i uszereguj je od najważniejszego do najmniej
istotnego.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 8 lipca.
• Po głosowaniu stworzymy listę zwycięskich projektów miejskich
oraz dzielnicowych – małych i dużych.

• Zrealizujemy projekty z największym poparciem,

które można w całości sfinansować ze środków BO.

• Niewykorzystane środki (zbyt małe na realizację kolejnego

projektu z największym poparciem) przechodzą na BO w kolejnym
roku.

Tak jak w latach ubiegłych, w dzielnicy z najwyższą frekwencją

w głosowaniu zostanie zrealizowany dodatkowy projekt (tzw.
Projekt +1). Prezydent przeznaczy na niego dodatkowe środki
z budżetu miasta.
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Lista przydatnych
kontaktów
Wydział Architektoniczno-Budowlany

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 332
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
tel. (58) 668 84 01

Wydział Budynków

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
tel. (58) 668 23 00

Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (budynek A)

e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
tel. (58) 761 77 00

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 334
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
tel. (58) 668 81 48

Wydział Inwestycji

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 230 (II piętro)
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
tel. (58) 668 83 00
Wydział Kultury

ul. Jana z Kolna 25

e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
tel. (58) 527 49 06
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Wydział Środowiska

ul. 10 Lutego 24, pokoje 513-522

e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
tel. (58) 668 84 80

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24, pokoje 523 i 524

e-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
tel. (58) 668 83 43

Biuro Ogrodnika Miasta

al. Zwycięstwa 291 A (I piętro)

Edyta Reguła – e-mail: e.regula@gdynia.pl
tel. (58) 620 72 86

Biuro Plastyka Miasta

ul. 10 Lutego 24, pokój 506

e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl
tel. (58) 668 25 60

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, www.gdyniasport.pl

Eliza Zieleniewska – e-mail: e.zieleniewska@gdyniasport.pl
tel. (58) 622 11 64 wew. 47

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43

e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl
tel. (58) 880 83 22

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

ul. 10 Lutego 24, www.zdiz.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
tel. (58) 761 20 00
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Harmonogram BO 2019
Projekty dzielnicowe

Projekty miejskie

15.02-18.03

15.02 – 18.03

Składanie projektów

Zgłaszanie potrzeb

na formularzu wniosków.

dotyczących całego miasta.
Zapisy na warsztaty
dot. projektów miejskich.

19.03-28.05
Weryfikacja projektów.
30.03, 13.04, 25.05

Uzupełnienia w projektach.

Warsztaty wypracowywania
projektów miejskich.

28-31.05
Możliwość odwołania się od
negatywnej oceny projektu.

Do 5 czerwca
Ogłoszenie list projektów
dopuszczonych do głosowania.

17.06 – 1.07:
Głosowanie na projekty dzielnicowe i miejskie.

Do 8.07:
Ogłoszenie wyników głosowania.
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Dowiedz się więcej
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

• Dzień Otwarty w Laboratorium Innowacji Społecznych
– sobota 16 lutego, godz. 10:00-16:00,

siedziba LIS przy ul. Żeromskiego 31

• Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny w LIS
w każdy poniedziałek i czwartek między 15 lutego

a 18 marca działa do godziny 20:00

• Maraton Pisania Projektów z udziałem urzędników

– sobota 9 marca, godz. 10:00-16:00, al. Zwycięstwa 96/98,
budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
(wejście od ul. Stryjskiej)

TU NAS ZNAJDZIESZ
Broszura zawiera tylko najważniejsze informacje.

Szczegółowe zasady BO 2019 znajdziesz na stronie bo.gdynia.pl.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu
projektu? Skontaktuj się z LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ZADZWOŃ

NAPISZ

ODWIEDŹ NAS

58 727 39 10

bo@gdynia.pl

ul. Żeromskiego 31
(wejście od ulicy Derdowskiego)
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W PRZYSTANIACH POBIERZESZ FORMULARZ
I ZŁOŻYSZ WNIOSEK PAPIEROWY

Przystań Chylońska 237

ul. Chylońska 237 (Cisowa)

Przystań Śmidowicza 49
ul. Śmidowicza 49 (Oksywie)

Przystań Lipowa 15

Laboratorium Innowacji

(Wielki Kack os. Fikakowo)

ul. Żeromskiego 31

ul. Lipowa 15

Społecznych

(wejście od ulicy Derdowskiego)
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