
 

 

Protokół z V posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

  

Data posiedzenia:  7 maja 2020 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:  16.00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.45 

Członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Anna Brzeska-Cupisz 

2. Lechosław Dzierżak 

3. Anna Gawrońska-Milczarek 

4. Michał Guć 

5. Sebastian Jędrzejewski 

6. Paweł Kurski 

7. Kajetan Lewandowski 

8. Monika Rak 

9. Łukasz Strzałkowski 

10. Mariola Śrubarczyk-Cichowska 

11. Marta Wieczorek 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:  

12. Aleksandra Markowska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

13. Urszula Majewska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

14. Magdalena Warmowska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

 

Temat obrad: 

Spotkanie zostało poświęcone rozmowie o bieżącym etapie Budżetu Obywatelskiego – etapie 

weryfikacji projektów dzielnicowych i miejskich – oraz zaplanowaniu działań promocyjnych 

towarzyszących kolejnemu etapowi – głosowaniu. 

Porządek obrad: 

 

1. Informacje o bieżącym etapie Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe i miejskie) 

2. Dyskusja nad promocją głosowania Budżetu Obywatelskiego 

3. Sprawy inne. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 



 

Omawiana kwestia: Prezentacja dotycząca przebiegu obecnego etapu procesu Budżetu 
Obywatelskiego - weryfikacji projektów dzielnicowych oraz wypracowywania i weryfikacji projektów 
miejskich.  
 

Ad. 2 

Omawiana kwestia: Promocja głosowania w Budżecie Obywatelskim oraz organizacja głosowania. 

Postanowienia:  

1. Pomimo sytuacji pandemii, głosowanie w Budżecie Obywatelskim odbywać się będzie w 

terminie niezmienionym, określonym w  zarządzeniu, tj. 8-22 czerwca 2020r..  

2. Promocja głosowania odbywać będzie się przede wszystkim on-line (strona i profil na FB 

Budżetu Obywatelskiego) poprzez udostępnianie komunikatów, postów filmów 

instruktażowych oraz promocyjnych oraz z wykorzystaniem takich źródeł przekazu jak lokalne 

media.  

3. Liczba wkładek do Ratusza, informujących o projektach i głosowaniu będzie ograniczona do 

minimum.  

4. Plakaty, w mniejszych niż dotąd rozmiarach, będą dystrybuowane przede wszystkim do 

zarządców nieruchomości i wnioskodawców (w formule: plakat ma przede wszystkim zachęcać 

do głosowania w BO i mieć wyodrębnioną przestrzeń na wpisanie nazwy konkretnego 

projektu). O wsparcie w dystrybucji plakatów będą poproszeni również Radni Dzielnic.  

5. Zakłada się organizację 4-6 punktów w mieście do zdalnego głosowani,a zapewniających 

mieszkańcom bezpieczne warunki oddania głosu z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii. 

Proponowane miejsca: Urban Lab, Przystanie, Urząd Miasta, biblioteki. 

6. Sprawdzenia wymaga możliwość zrealizowania pomysłu mobilnych punktów do głosowania w 

postaci rowerów cargo, które przemieszczałyby się po wszystkich dzielnicach. 

7. Sprawdzenia wymaga również możliwość wykorzystania wyświetlaczy Tristar, a także ekranów 

informacyjnych przy Gdynia InfoBox oraz w okolicach bulwaru w celu promocji głosowania. 

8. Postulowano, by uruchomić akcje społeczne promujące projekty w sieci, które będą 

powszechne i nie faworyzujące jakiegokolwiek z nich, zachęcając autorów do dzielenia się 

również swymi pomysłami.  

  

Ad. 3 

Omawiana kwestia: Realizacja projektów z BO2019 

Projekty inwestycyjne są w trakcie realizacji. Realizacja projektów miękkich będzie niezwłocznie 

wznowiona, gdy będzie to możliwe. 

Omawiana kwestia: Wsparcie promocji zbierania list poparcia dla projektów miejskich.  

Zaproponowano zainicjowanie na Facebooku akcji pod hasłem „wspierajmy się wzajemnie”. 

 



 

Następne spotkanie Rady ds. BO odbędzie się 25.05.2020 r. O formie spotkania członkowie zostaną 

odpowiednio wcześnie powiadomieni.  

 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Warmowska 


