


Co to jest BO?

Budżetem Obywatelskim określa się coroczne konsultacje 

społeczne, w ramach których mieszkańcy Gdyni zgłaszają 

projekty ważne z punktu widzenia poszczególnych dzielnic 

oraz całej Gdyni, a następnie wybierają w głosowaniu te, 

które powinny trafić do realizacji.



Co to jest BO?

W związku z tym miasto wydziela część 

swego budżetu, przeznaczając ją na 

inicjatywy i projekty inwestycyjne 

bezpośrednio zgłaszane przez 

mieszkańców.



Cele BO

• umożliwienie mieszkańcom faktycznego współdecydowania o 

wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu,

• podnoszenie jakości życia mieszkańców i realizacja przez Miasto 

zadań odpowiadających na ich potrzeby,

• zwiększanie aktywności mieszkańców,

• budowanie więzi w lokalnej społeczności i poczucia 

współodpowiedzialności za otoczenie.



Kluczowe założenia:

• otwartość i inkluzywność

• przestrzeń do dyskusji

• przejrzystość procesu

• wiążący wynik procedury wyboru projektów



Najważniejsze zasady:
• Składać wnioski i głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy i 

mieszkanki Gdyni – bez ograniczeń wiekowych, bez konieczności 

zameldowania czy posiadania polskiego obywatelstwa.

• Można zaangażować się w działania na rzecz dowolnej dzielnicy, 

niekoniecznie tej, w której się mieszka.

• Miejskie instytucje powinny promować cały proces BO, ale nie 

mogą wspierać konkretnych projektów.



BO 2021 – pula środków

PROJEKTY MIEJSKIE

2 000 517 zł

11 148 564 zł
PROJEKTY DZIELNICOWE

9 148 047 zł

(rozdzielone na 

21 gdyńskich dzielnic)



Projekty dzielnicowe 
a projekty miejskie

PROJEKTY DZIELNICOWE

• dotyczą potrzeb mieszkańców 

tylko 1 dzielnicy

• zgłaszane są przez 1 autora

• lista poparcia – liczba 

wymaganych podpisów jest różna

w zależności od dzielnicy

• dwa rodzaje: małe i duże

PROJEKTY MIEJSKIE

• dotyczą potrzeb mieszkańców 

więcej niż 1 dzielnicy i są ważne dla 

znacznej części lub całego miasta

• zgłaszane są przez 3 autorów

• lista poparcia – 30 podpisów

• dwa rodzaje: miejskie i miejskie w 

ramach Klimatycznego Budżetu 

Obywatelskiego (KBO)



Podział środków 

na dzielnice
po 125 000 zł

+
środki podzielone proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców i 
powierzchni dzielnicy 

(bez uwzględnienia lasów i 
portowych terenów 

przemysłowych)

+
środki niewykorzystane w 
ubiegłych edycjach BO



Projekty dzielnicowe: małe i duże

Dzielnica Gdyni
Pula środków 

na projekty duże 
(= maksymalny koszt

1 projektu) 

Pula środków 
na projekty małe

Babie Doły 219 835 zł 24 426 zł

Chwarzno-Wiczlino 952 142 zł 105 794 zł

Chylonia 507 072 zł 56 341 zł

Cisowa 455 918 zł 50 658 zł

Dąbrowa 460 108 zł 51 123 zł

Działki Leśne 245 598 zł 27 289 zł

Grabówek 289 526 zł 32 170 zł

Kamienna Góra 373 897 zł 41 544 zł

Karwiny 279 558 zł 31 062 zł

Leszczynki 276 256 zł 30 695 zł

Mały Kack 396 971 zł 44 108 zł

Obłuże 469 752 zł 52 195 zł

Oksywie 433 203 zł 48 134 zł

Orłowo 368 865 zł 40 985 zł

Pogórze 344 594 zł 38 288 zł

Pustki Cisowskie-Demptowo 274 661 zł 30 518 zł

Redłowo 353 758 zł 39 306 zł

Śródmieście 342 991 zł 38 110 zł

Wielki Kack 458 160 zł 50 907 zł

Witomino 420 824 zł 46 758 zł

Wzgórze św. Maksymiliana 309 553 zł 34 395 zł

Projekty małe 

nie mogą być droższe niż 
10 000 zł

Projekty duże

do 90% kwoty na 
dzielnicę



Jakie pomysły mogą 
być realizowane?

inwestycyjne i 

tzw. miękkie 

wpisujące się w katalog 

zadań gminy i powiatu

zaza



Katalog zadań – komunikacja i 

organizacja ruchu

• drogi rowerowe

• chodniki 

• remonty jezdni

• progi zwalniające

• wyniesione 
skrzyżowania/przejścia dla 
pieszych

• wiaty przystankowe



Katalog zadań – edukacja

• warsztaty

• zajęcia profilaktyczne

• edukacja regionalna

• kampanie edukacyjne

• zakup książek, gier, pomocy 
naukowych 
np. dla szkół, bibliotek



Katalog zadań – zieleń i ochrona 

środowiska

• nasadzenia drzew i krzewów

• urządzanie parków

• łąki kwietne

• montaż paneli słonecznych

• zagospodarowanie wód 
opadowych

• domki/hotele dla owadów

• ziarnomaty

• akcje sprzątania lasów



Katalog zadań – sport i rekreacja

• obiekty sportowe: boiska, 
place sportów miejskich, 
siłownie zewnętrzne, 
skateparki

• zajęcia i zawody sportowe

• place zabaw

• wybiegi dla psów



Katalog zadań – przestrzeń publiczna

• mała architektura miejska: 
kosze, ławki itp.

• zieleń miejska

• lampy miejskie

• elementy dekoracyjne w 
przestrzeni miejskiej np. 
murale, neony, tablice 
pamiątkowe, obiekty sztuki

• instalacja monitoringu

• windy, podjazdy dla osób z 
niepełnosprawnością



Katalog zadań – kultura

• festiwale

• koncerty

• festyny

• zajęcia, warsztaty artystyczne

• pokazy filmowe, kino 
plenerowe

• spektakle teatralne

• wystawy



Katalog zadań – zdrowie i polityka 

społeczna

• badania profilaktyczne

• edukacja prozdrowotna

• działania na rzecz integracji 

społecznej 

np. pikniki, wycieczki 

• montaż defibrylatorów



Definicja projektu w BO

propozycja przedsięwzięcia, składająca się z powiązanych 

ze sobą logicznie części stanowiących spójną całość, 

którego realizacja pozwoli osiągnąć założony przez autora 

cel



NIE mogą być zrealizowane

• projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,

• projekty nie stanowiące kompletnej inwestycji lub działania,

• zakładające budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remonty 

budynków, z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do 

budynków osobom z niepełnosprawnością,

• projekty, których dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, 

przebudowa i remont miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem 

tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością,



NIE mogą być zrealizowane

• projekty łączące zadania inwestycyjne z miękkimi, chyba że 

działania miękkie są ściśle powiązane z zaplanowaną inwestycją,

• projekty zakładające inwestycje w więcej niż jednej lokalizacji, 

jeżeli dotyczą różnych celów,

• pomysły powielające istniejące już działania lub infrastrukturę, 

chyba że funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb 

mieszkańców.



Ogólnodostępność
• inwestycja w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej 

muszą mieć wszyscy zainteresowani mieszkańcy 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),

• wyposażenie dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców – dostępne dla 

mieszkańców w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach 

określonych przez ten podmiot, 

• wydarzenia, zajęcia, spotkania itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszyscy 

zainteresowani mieszkańcy z dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu 

(np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie 

zapewniony otwarty nabór uczestników.



Uniwersalne projektowanie

Budowa nowych obiektów rekreacji i sportów (np. placów zabaw, siłowni, obiektów sportowych):

• urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną 

(intelektualną, wzrokową i słuchową) oraz potrzeb opiekunów z niepełnosprawnością ruchową,

• możliwość dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz swobodne dojście do 

niego trasą wolną od barier;

Modernizacja istniejących obiektów rekreacji i sportów – poprawa dostępności oraz uzupełnienie 

o urządzenia dostępne dla wszystkich;

Organizacja zajęć, wydarzeń itp. – wybór miejsc, które spełniają zasady dostępności lub 

zapewnienie alternatywnego dostępu (np. wynajem/zakup urządzeń, które tę dostępność 

zapewnią) oraz uwzględnienie działań zapewnianiających możliwość wzięcia w nich udziału 

osobom ze szczególnymi potrzebami.



Projekty miejskie

• projekt nie może kosztować więcej niż

1 mln zł

• ocena formalna wstępna ocena

merytoryczna dopracowywanie

projektów podczas warsztatów z

udziałem autorów, urzędników oraz

zainteresowanych mieszkańców

• mają wydzielony zakres tematyczny –

Klimatyczny Budżet Obywatelski



Klimatyczny Budżet Obywatelski
Cele składanych projektów:

• zwiększenie efektywności energetycznej i 

udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania 

energii,

• zmniejszenie emisji CO2,

• zwiększenie ilości zieleni w mieście,

• efektywne gospodarowanie wodą,

• działania edukacyjne, kulturalne i 

informacyjne w ww. obszarach oraz dot. 

gospodarowania odpadami komunalnymi.

NIE MOGĄ być realizowane projekty:

• dotyczące zwiększenia dostępności i

jakości transportu zbiorowego,

• zakładające dofinansowanie do już

funkcjonujących programów miejskich,

• dotyczące inwestycji, które mogłyby się

przekładać na zyski bądź oszczędności

indywidualnych mieszkańców czy ich

grup, bądź wspólnot mieszkaniowych

czy spółdzielni



Od czego zacząć? 
- pomysł na projekt

• własne obserwacje, refleksja nad tym, co jest potrzebne, 

czego brakuje w okolicy,

• rozmowy z sąsiadami, znajomymi,

• przejrzenie projektów z BO do tej pory zrealizowanych i 

będących w trakcie wdrażania (bo.gdynia.pl),

• zapoznanie się z planowanymi działaniami w ramach środków 

rady dzielnicy

https://bip.um.gdynia.pl/szacunkowe-wyceny-zadan-inwestycyjno-remontowych,8444/szacunkowe-wyceny-zadan-inwestycycjno-remontowych-na-lata-2019-2023,548448


Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Stół sąsiedzki na odnowionym 
odcinku ul. Abrahama 
(od ul. 10 lutego do ul. Stefana 
Batorego) 

Projekt mały

KOSZT: 10 000 zł



Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej i koszykówki o 
nawierzchni poliuretanowej 
pomiędzy ul. Stolarska i 
Krawiecka z małą infrastrukturą

Projekt duży

KOSZT: 360 954 zł



Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Utworzenie parku pomiędzy 
Estakadą Kwiatkowskiego a 
wieżowcami przy ul. Dantyszka 
2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek 
spacerowych, uporządkowanie 
zieleni, instalacja małej 
architektury

Projekt duży 

KOSZT: 248 457 zł



Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Urządzenie skwerku 
dzielnicowego przy 
ul. Zielonej 19

Projekt duży 

KOSZT: 518 426 zł



Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Wymiana oświetlenia przy 
głównych ulicach dzielnicy na 
oprawy LED oraz montaż 
solarnych ławek (ul. Okrężna, 
Chwarznieńska, Wiczlińska, 
Zaruskiego, Filipkowskiego i 
Staniszewskiego)

Projekt duży 

KOSZT: 279 519 zł



Inspiracje … zrealizowane 
pomysły mieszkańców

Edukacja w zakresie przepisów 
parkowania w miejscach 
uporczywie zastawianych przez 
kierowców, stwarzających 
zagrożenie i ograniczających 
ruch pieszych

Projekt mały 

KOSZT: 3 900 zł



Ważne detale dot. projektów

Wskazanie lokalizacji projektu 

– dotyczy inwestycji

• obowiązek załączenia mapy (portal 

mapowy)

• wskazanie nr działki

• jeśli lokalizacja na działkach niemiejskich 

– konieczne załączenie oświadczenia ze 

zgodą właściciela terenu

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


Ważne detale dot. projektów

• nie można wskazywać realizatora projektu, wyjątkiem projekt 

kulturalny/artystyczny zakładający realizację koncepcji 

autorskiej  oświadczenia właściciela praw do koncepcji 

• tytuł projektu: max. 180 znaków i jedynie opis istoty zadania 

oraz lokalizacja (bez nazw własnych)

• autorzy - osoby niepełnoletnie zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku



Koszty projektu

W oszacowaniu poszczególnych 

działań pomogą CENNIKI

przygotowane przez urzędników 

(bo.gdynia.pl)

https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/Cennik%20BO2021_1.pdf


Lista poparcia projektu

Projekt miejski musi poprzeć 
co najmniej 30 mieszkańców 
Gdyni

Projekt dzielnicowy muszą 
poprzeć mieszkańcy dzielnicy, 
której projekt dotyczy -
zgodnie z tabelą

Podpis autora też się liczy!

22.02 – data dostarczenia do LIS

Dzielnica Gdyni
Liczba wymaganych 
podpisów poparcia

Babie Doły 2

Chwarzno-Wiczlino 12

Chylonia 21

Cisowa 11

Dąbrowa 14

Działki Leśne 7

Grabówek 8

Kamienna Góra 3

Karwiny 10

Leszczynki 7

Mały Kack 9

Obłuże 18

Oksywie 14

Orłowo 6

Pogórze 12

Pustki Cisowskie-Demptowo 8

Redłowo 8

Śródmieście 11

Wielki Kack 11

Witomino 17

Wzgórze św. Maksymiliana 10



Konsultacje projektów
Konsultacje online (zapisy)

oBudżet Wieczorową Porą –

punkt konsultacyjny LIS 

w każdy wtorek między 

25 stycznia a 22 lutego

do godziny 20:00

oMaraton Pisania Projektów
Sobota, 13 lutego 

w godz. 10.00-16.00

Codziennie (pon.-pt.):

o Laboratorium Innowacji 
Społecznych (LIS)

bo@gdynia.pl

tel. (58) 727 39 10

ourzędnicy z jednostek miejskich 

(w zależności od projektu) 

kontakt na bo.gdynia.pl

mailto:bo@gdynia.pl


Złożenie projektu

do 22 lutego:

• elektronicznie poprzez 
stronę bo.gdynia.pl

• osobiście w siedzibie 
Laboratorium Innowacji 
Społecznych (LIS) przy 
ul. Żeromskiego 31

• pocztą na adres LIS



ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

• składanie wniosków

• lista z podpisami poparcia (z podpisem swoim i ewentualnie 
niepełnoletnich osób, których jest się rodzicem/opiekunem 
prawnym)

• odwołania od negatywnej oceny projektu

• oświadczenia – etap głosowania

owyraźne skany, zdjęcia dokumentów

o skrzynka podawcza ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ - formularz 
„Pismo ogólne do podmiotu publicznego”



Harmonogram

• 25 stycznia – 22 lutego: 
• składanie projektów dzielnicowych i miejskich

• 23 lutego – 14 maja: weryfikacja i uzupełnienia w projektach

• Do 19 kwietnia: warsztaty dopracowywania projektów miejskich

• 10 marca - 19 maja: odwołania od negatywnej oceny

• Do 26 maja: ogłoszenie list do głosowania

• 7-21 czerwca: głosowanie na projekty

• 25 czerwca: głoszenie wyników głosowania



Masz pomysł? Nie zwlekaj, działaj!

Więcej informacji na bo.gdynia.pl

https://bo.gdynia.pl/


Kontakt do jednostki 
koordynującej BO w Gdyni

Dział Diagnoz i Partycypacji

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

(wejście od ulicy Derdowskiego)

bo.gdynia.pl

(58) 727 39 10

bo@gdynia.pl 

poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 17.00

https://bo.gdynia.pl/

