
 

 

Protokół z VIII posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Data posiedzenia:  16 listopada 2020 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17.00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 19.00 

Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Anna Brzeska-Cupisz 

2. Marek Dudziński 

3. Lechosław Dzierżak 

4. Michał Guć 

5. Sebastian Jędrzejewski 

6. Paweł Kurski 

7. Kajetan Lewandowski 

8. Monika Rak 

9. Marta Wieczorek 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:  

10. Magdalena Warmowska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

 

Temat obrad: 

Sformułowanie rekomendacji w sprawie projektów miejskich w BO 2021 - określenie zakresu 

tematycznego  oraz wpisujących się w niego kategorii projektów. 

Porządek obrad: 

1. Prezentacja i dyskusja nad proponowanymi kategoriami projektów miejskich oraz obszarem ich 

zagadnień w ramach zakresu tematycznego „adaptacja do zmian klimatu”. 

2. Przedstawienie poszerzonej definicji projektów miejskich oraz procedury zmiany kategorii 

projektu z miejskiego na dzielnicowy. 

3. Prezentacja harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2021. 

4. Nawiązanie do planów promocji procesu w sytuacji związanej z pandemią i przy ograniczonych 

środkach finansowych. 

5. Wolne wnioski. 

 

Przebieg Posiedzenia:  

Celem posiedzenia było wypracowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia sugerowanego na 

ostatnim posiedzeniu Rady ds. BO, zakresu tematycznego dla projektów miejskich składanych w BO 

2021 – „adaptacja do zmian klimatu”. Zespół LIS przygotował katalog kategorii i zagadnień 

proponowanych dla projektów miejskich po uprzednim skonsultowaniu go z urzędnikami wybranych 

jednostek miejskich. Katalog został szczegółowo omówiony z Radą ds. BO i zmodyfikowany na podstawie 



 

uwag członków Rady, w tym związanych z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. W trakcie spotkania 

poddano pod głosowanie formułę składania projektów miejskich, wybierając spośród opcji:  

• składanie projektów odbywa się bez ograniczeń tematycznych,  

• projekty miejskie mogą być składane zarówno w określonym zakresie tematycznym (na który 

wydzielona zostałaby oddzielna pula), jak i bez zawężenia tematycznego,  

• projekty miejskie obowiązuje tylko i wyłącznie określony zakres tematyczny.  

Ponadto przedstawiona została procedura dopuszczenia zmiany kwalifikacji projektu miejskiego na 

dzielnicowy oraz wstępnie przedstawiono plany promocyjne procesu w nadchodzącej edycji.  

Ad.1. Prezentacja i dyskusja nad proponowanymi kategoriami projektów miejskich oraz obszarem ich 

zagadnień w ramach zakresu tematycznego „adaptacja do zmian klimatu”. 

 

Kategorie projektów miejskich wraz z obszarami zagadnień w ramach zakresu tematycznego „adaptacja 

do zmian klimatu” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Postanowienia:  

• Rada rekomenduje, by pomysły związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na 

nieruchomościach lokalizowane były tylko i wyłącznie na budynkach użyteczności publicznej 

(miejskich), wpływając tym samym na oszczędności miejskie, a nie wybranych właścicieli i 

mieszkańców budynków, osiedli itp.;  

• Rada rekomenduje, by projekty składane w BO zakładały nasadzenia drzew tylko i wyłącznie na 

gruntach miejskich. Wybór ten podyktowany jest zapewnieniem przez miasto pielęgnacji drzew 

i wieloletnim ich utrzymaniem oraz obowiązków nałożonych na gminę związanych z 

utrzymaniem terenów zielonych i zadrzewienia, które nie mają zastosowania w przypadków 

właścicieli prywatnych nieruchomości; 

•  W przypadku realizacji „zielonych dachów” proponuje się, by były one realizowane na nowej 

infrastrukturze, na budynkach użyteczności publicznej (miejskich); 

• Wg opinii zgłoszonej na spotkaniu nie zaleca się, by nawierzchnię obecnych ciągów rowerowych 

zamieniać na nawierzchnie wodoprzepuszczalne; 

• Rada rekomenduje, by z katalogu usunąć kategorię związaną z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi z uwagi na wystarczające środki w Mieście na realizację zadań w tym zakresie oraz 

zagadnienie związane z poprawą jakości i dostępności publicznego transportu zbiorowego z 

powodu braku spójności zapisu „poprawa jakości” z postawionym celem działania – adaptacja 

do zmian klimatu, bądź tylko i wyłącznie czasowego (rocznego) zapewnienia realizacji pomysłu 

np. związanego z uruchomieniem nowej linii autobusowej między dzielnicami; 

• Rada rekomenduje, by przy projektach miejskich szczególnie położony był nacisk na określenie 

celu projektu. Cel ten musi być ściśle powiązany z obranym zakresem tematycznym i 

odpowiadać na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu; 

• Do dalszego pogłębiania pozostaje propozycja ujmowania w projektach, w procentowym 

udziale (przy założeniu, że głównymi przedsięwzięciami będą te wpisujące się w adaptację do 

zmian klimatu) działań związanych z realizacją obiektów rekreacji i małej architektury; 

• Sześcioro z dziewięciu członków Rady opowiedziało się za nadaniem projektom miejskim w BO 

2021 określonego zakresu tematycznego „adaptacja do zmian klimatu”. Dwie osoby 

zagłosowały za pomysłem, by  projekty miejskie mogły być składane zarówno w określonym 



 

zakresie tematycznym (wydzielona pula), jak i bez zawężenia tematycznego, a jedna osoba była 

przeciwna wprowadzania określone zakresu tematycznego dla projektów miejskich. 

Rekomendacja ta zostanie przedstawiona Prezydentowi, do którego należy decyzja w tym 

zakresie. 

 

Ad.2. Przedstawienie poszerzonej definicji projektów miejskich oraz procedury zmiany kategorii 

projektu z miejskiego na dzielnicowy.. 

 

LIS przedstawiło procedurę ujętą w uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 

2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Członkowie Rady nie wnosili 

uwag i zapytań do poruszonego zagadnienia. Zgodnie z procedurą, jeżeli zostanie zgłoszony projekt 

miejski, którego zakres będzie budził wątpliwości, może nastąpić zmiana kwalifikacji projektu z 

miejskiego na dzielnicowy (za zgodą autora/autorów projektu). Przy braku tej zgody, projekt może 

zostać zweryfikowany negatywnie. Ostateczną decyzję podejmie Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady 

ds. BO. 

 

Ad.3. Prezentacja harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2021. 

 

LIS przedstawiło harmonogram planowanych działań związanych z przebiegiem procesu w roku 2021. 

Członkowie Rady nie wnosili uwag i zapytań do poruszonego zagadnienia.  

Ad.4. Nawiązanie do planów promocji procesu w sytuacji związanej z pandemią i przy ograniczonych 

środkach finansowych. 

LIS powiadomił, że w związku z sytuacją związaną z pandemią, będzie dysponowało znacznie 

skromniejszymi środkami na realizację promocji procesu w przyszłej edycji. Na chwilę obecną, 

przyjmując, że obostrzenia będą obowiązywać również w przyszłym roku, zaplanowane jest 

zminimalizowanie działań związanych z bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami. Realizowane będzie: 

umieszczenie plakatów w autobusach, spółdzielniach, spoty w radiu Gdańsk i radiu Kaszebe, artykuły w 

Dzienniku Bałtyckim, filmiki – głównie w mediach społecznościowych.  

Ad. 5. Wolne wnioski. 

Jeden z członków Rady zaproponował, by zespół LIS przeprowadził ankietę wśród mieszkańców, która 

miałaby ostatecznie przesądzić o formule projektów miejskich w nadchodzącej edycji. Wyniki ankiety 

mogłyby pomóc Prezydentowi w podjęciu ostatecznej decyzji. 

W odpowiedzi przywołano regulamin BO, zgodnie  z którym zakres tematyczny obowiązujący w danej 

edycji Budżetu Obywatelskiego wskazuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. BO. Ponadto 

wskazano, że Rada składa się z osób reprezentujących różne grupy interesariuszy, uznano więc, że nie 

ma potrzeby konsultowania zagadnienia z mieszkańcami, chyba że, taka też będzie wola Prezydenta.  

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Warmowska 

 


