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Najważniejsze obserwacje z procesu:

• Rekordowo wysoka liczba złożonych projektów;

• Rekordowa liczba projektów poddanych pod głosowanie;

• Nieznaczny spadek frekwencji podczas głosowania;

• Pozytywna ocena przez mieszkańców i mieszkanki zmian 
wprowadzonych do tegorocznej edycji;

• Znaczące zainteresowanie mieszkańców określonym zakresem 
tematycznym projektów – klimat, ekologia i zieleń.



Założenia i cele ewaluacji

• Ocena poszczególnych elementów procesu:

- Jak przebiegła tegoroczna edycja BO i jak wypadła w stosunku do 
lat poprzednich?

- Jak oceniono zmiany w regulaminie BO? 

- Czy i jakie zmiany w BO widzieliby w kolejnych edycjach jego 
uczestnicy? 

• Kluczowe pytania badawcze:

- Czy wprowadzenie zakresu tematycznego dla projektów spotkało 
się z pozytywnym odbiorem mieszkańców i mieszkanek? 

- Jak oceniono modyfikację formuły projektów miejskich? 



Źródła danych w ewaluacji

Metody i źródło danych Symbol Termin

Ankieta elektroniczna dla autorów i autorek AW 10-24.06.2021

Ankieta elektroniczna dla mieszkańców i mieszkanek AM 24.05-30.06.2021

Ankieta elektroniczna dla urzędników i urzędniczek AU 23.06 -09.07.2021

Spotkanie ewaluacyjne dla Rady ds. BO SR 26.07.2021

Spotkania ewaluacyjne dla urzędników i urzędniczek SU 22 i 28.09.2021

Analiza danych na temat wniosków i autorów/autorek - do 05.10.2021

Analiza danych z systemu do głosowania - do 05.10.2021

Analiza pozostałych danych zastanych - do 05.10.2021



Główne zmiany wprowadzone w BO 2021

W tegorocznej edycji BO wprowadzonych zostało kilka zmian w regulaminie:

1. Mieszkańcy i mieszkanki po raz pierwszy mogli składać projekty miejskie w tym samym czasie, co 
dzielnicowe. 
(W edycjach 2019 i 2020 nie było takiej możliwości – projekty te były wypracowywane w trakcie 
warsztatów z udziałem urzędników.)

2. Zakazano łączenia projektów miękkich z inwestycyjnymi (wyjątkiem były sytuacje, gdy zadania miękkie 
były ściśle powiązane z inwestycją).

3. Zakazano składania pomysłów inwestycyjnych w różnych lokalizacjach (chyba że dotyczyły tych samych 
celów).

4. Zakazano powielania istniejącej infrastruktury czy działań (chyba że istniejąca nie zaspokaja potrzeb 
mieszkańców i mieszkanek).

5. Zakazano składania pomysłów niezgodnych z przyjętą w regulaminie definicją projektu.
Projekt to propozycja przedsięwzięcia składającego się z powiązanych ze sobą logicznie części 
stanowiących spójną całość, którego realizacja pozwoli osiągnąć założony przez autora/autorkę cel.



Wysokość środków na BO
W 2021 roku na BO została przeznaczona kwota podstawowa w wysokości 10 000 778 zł, stanowiąca 
0,5176% wydatków z budżetu miasta w roku 2019. Po połączeniu ze środkami niewydatkowanymi w BO 
2020, pod decyzję mieszkańców i mieszkanek poddano w tym roku w sumie 11 148 564 zł.
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Składanie projektów



Zasady składania wniosków

• Mieszkańcy mogli składać wnioski przez cztery tygodnie w okresie od 25 stycznia do 
22 lutego 2021 r.

• Wnioski mogły być składane elektronicznie lub w formie papierowej. Nowością była 
możliwość przesłania wniosku przez ePUAP.

• W edycji BO 2021 mieszkańcy złożyli:

- 19 projektów miejskich (9 ogólnych i 10 w ramach Klimatycznego Budżetu 
Obywatelskiego),

- 363 projekty dzielnicowe (168 dużych, 195 małych).

Wnioski złożone 
elektronicznie

(przez system BO)

Wnioski złożone 
papierowo

Wnioski złożone przez 
ePUAP

339 41 2



Osoby głosujące w BO, ale niezainteresowane składaniem 
własnych wniosków, jako powód podawały najczęściej 
brak pomysłu na projekt. Ponadto znaczna część 
respondentów wyrażała obawę przed skomplikowaną 
procedurą i brak szans na wygraną ich propozycji.
W odpowiedzi „Inne” mieszkańcy wskazywali przede 
wszystkim brak czasu (21 wskazań z 48).
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Trudności związane z wypełnieniem wniosku
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Opis skrócony

Załączniki

Uniwersalne projektowanie

 Tytuł projektu

Lokalizacja

Żadnych

Kosztorys/budżet Autorzy i autorki tegorocznych 
projektów zostali zapytani o 
trudności związane 
przygotowaniem wniosku. Aż 38,5% 
osób, które udzieliły odpowiedzi, 
wskazało na kosztorys jako element 
sprawiający trudność podczas 
przygotowywania projektu. W 
dalszej kolejności jako sprawiające 
trudność wskazywano podanie 
wskazanie lokalizacji oraz 
sformułowanie tytułu projektu. 
Jednocześnie 36,5% autorów nie 
miało problemu z żadnym 
elementem wniosku. 

Źródło: Ankieta dla autorów; n=52



Projekty dzielnicowe w BO 2021

W BO 2021 pod weryfikację zostały poddane 364 projekty dzielnicowe
(w tym 1 projekt został przekierowany na ten poziom z poziomu
miejskiego). To rekordowy wynik w dotychczasowej historii BO w Gdyni.
Na tę liczbę składały się projekty „małe” o wartości do 10 tys. zł oraz
„duże”, których koszt nie mógł przekroczyć 90% puli środków dla danej
dzielnicy. Projekty mogły dotyczyć różnych działań z zakresu zadań gminy
i powiatu, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w regulaminie BO.

Wniosek mógł złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który uzyskał poparcie dla
swojej inicjatywy wyrażony podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców
dzielnicy, której dotyczył projekt. Liczba podpisów została uzależniona od
liczby mieszkańców danej dzielnicy i wynosiła – zgodnie z wymogami
ustawy – 0,1% tej liczby.



35 64 65 53 62 76 60
224 143 94 79 62 133 104 99

224 178 158 144 115 195 180 159

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nowi wnioskodawcy Wnioskodawcy z poprzedniej edycji
Źródło: Dane o wnioskodawcach w BO 2014-21

308

222
187 167 147

341 343 364

234
179

141 132
97

260 269 287

41 40 30 31 30

115 116 114

0

100

200

300

400

2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Złożone Poddane pod głosowanie Zwycięskie
* Nie uwzględniono w projektach zwycięskich „projektu +1”

Liczba WNIOSKODAWCÓW projektów dzielnicowych w poszczególnych edycjach BO

Liczba WNIOSKÓW DZIELNICOWYCH w poszczególnych edycjach BO

W edycji BO2021 liczba wnioskodawców spadła w porównaniu do poprzedniej. Biorąc pod uwagę rekordową liczbę złożonych 
wniosków (364), można przyjąć, że w BO2021 większa liczba autorów złożyła więcej niż jeden projekt. Prawdopodobnie to skutek 
wprowadzenia w regulaminie BO nowych zasad, w tym zakazujących łączenia projektów miękkich z inwestycyjnymi (patrz slajd 
nr 5).
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Projekty MAŁE*

n=364

Projekty DUŻE*
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Losy projektów dzielnicowych
W tegorocznej edycji BO na poziomie dzielnic zostało oryginalnie złożonych 168 projektów dużych i 195 
projektów małych. Po weryfikacji 2 projekty złożone jako małe przeszły do kategorii projektów dużych (ich 
kwota wzrosła powyżej 10 tys. zł), a 1 miejski projekt został przemianowany na dzielnicowy duży. Ostatecznie 
liczba projektów dzielnicowych wyniosła 364, z czego 171 to projekty duże, a 193 to projekty małe. 
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BO 2021 (n=364)
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tematykan=114 zwycięskich projektów dzielnicowych  



n=171

*do jednego projektu mogła 

być przypisana więcej niż jedna 
kategoria szczegółowa

Kategorie szczegółowe* projektów dzielnicowych dużych
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remonty/budowa placów zabaw

zagospodarowanie przestrzeni/mała architektura

boiska, siłownie plener., urządzenia/obiekty sport.-rekr.

złożone wybrane

• Wśród złożonych dużych 
projektów dzielnicowych 
dominowały przedsięwzięcia 
dotyczące budowy/remontów 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
zagospodarowania przestrzeni, 
remontów i budowy placów zabaw 
oraz infrastruktury dla pieszych.

• Wśród zwycięskich projektów 
najwięcej było tych dotyczących 
placów zabaw, obiektów 
sportowo-rekreacyjnych oraz 
nowych nasadzeń/uporządkowania 
roślinności.



n=193

*do jednego projektu mogła 

być przypisana więcej niż jedna 
kategoria szczegółowa

Kategorie szczegółowe* projektów dzielnicowych małych
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nowe nasadzenia/uporządkowanie roślinności

wydarzenia kulturalne

zagospodarowanie przestrzeni/mała architektura

działania integracyjne (np. festyny, pikniki)

zajęcia edukacyjne

wydarzenia, zawody/zajęcia sportowe

złożone wybrane

• Zdecydowaną większość (40%) 
wśród złożonych projektów małych 
stanowiły projekty mieszczące się w 
kategorii „wydarzenia, 
zawody/zajęcia sportowe” (ujęte 
zostały w niej także wszelkie 
projekty związane z tańcem). Na 
drugim miejscu uplasowały się 
pomysły związane z zajęciami 
edukacyjnymi.

• Wśród zwycięskich projektów 
najwięcej reprezentowało te same 
kategorie. Tuż za nimi najchętniej 
wybierano projekty obejmujące 
działania integracyjne (np. festyny 
sąsiedzkie) oraz przedsięwzięcia 
związane z zagospodarowaniem 
przestrzeni, realizacją nowych 
nasadzeń/uporządkowania zieleni.
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Średni szacunkowy koszt projektów dzielnicowych (dużych) wybranych do realizacji w BO w latach 2014-2021*

*W obliczeniach nie uwzględniono projektów zwycięskich „Projekt +1” 

Koszty zwycięskich projektów dzielnicowych dużych

W 2021 roku widoczny jest wzrost średniego szacunkowego kosztu projektów dzielnicowych dużych, które 
zostały wybrane do realizacji w głosowaniu. Najdroższy zwycięski projekt dzielnicowy duży opiewał na 
kwotę 952 000 zł, najtańszy – 17 800 zł. Aż 16 zwycięskich projektów na 25 wyczerpało 90-100% puli 
przeznaczonej na projekty duże w poszczególnych dzielnicach. Projekty te w większości dotyczyły 
kompleksowego zagospodarowania terenu pod parki sportowo – rekreacyjne i place zabaw. Pozostałe 
projekty związane były z zaaranżowaniem zieleni, powstaniem sadu miejskiego, uzupełnieniem parku o 
trawnik i tężnię solankową a także zadbaniem o przestrzeń publiczną w obrębie Bulwaru Nadmorskiego.



Średni szacunkowy koszt dzielnicowych projektów dużych
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Projekty wykorzystujące ponad 70% środków
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Udział złożonych projektów dużych dzielnicowych na 

kwotę wyższą niż 70% kwoty na dzielnicę na projekty duże

Średni szacunkowy koszt projektów małych

Koszty projektów dzielnicowych

• Zarówno wśród projektów dużych, jak i małych, częściej 
wygrywały projekty droższe.

• Udział projektów wykorzystujących ponad 70% puli dla 
projektów dużych w danej dzielnicy nieznacznie spadł w 
porównaniu z poprzednią edycją: w 2020 roku takie 
propozycje stanowiły 34% zgłoszonych zdań, w tym roku –
29%.

• Średni koszt składanych projektów małych sugeruje, że 
zaproponowany limit 10 000 zł okazał się w większości 
przypadków wystarczający.

8 572 zł 8 548 zł

8 946 zł

8 300 zł

8 400 zł

8 500 zł

8 600 zł

8 700 zł

8 800 zł

8 900 zł

9 000 zł

Złożone Poddane pod głosowanie Wybrane

192 169 zł 198 600 zł

314 537 zł

 0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

Złożone Poddane pod głosowanie Wybrane



Projekty miejskie

Projekty miejskie składane były w sposób analogiczny do projektów 
dzielnicowych, przy czym każdy z nich musiał być złożony przez 
grupę minimum 3 mieszkańców/mieszkanek oraz mieć załączoną 
listę poparcia projektu zawierającą co najmniej 30 podpisów osób 
mieszkających na terenie Gdyni. 

W związku z wprowadzeniem nowego zapisu w regulaminie BO, w 
ramach projektów miejskich wprowadzono specjalny zakres 
tematyczny obejmujący część kwoty Budżetu Obywatelskiego 
przeznaczonego na ten typ projektów. Zakres tematyczny 
„Klimatyczny Budżet Obywatelski” obowiązujący w edycji BO2021 
wskazał Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 



Procedura zgłaszania projektów miejskich w BO
w edycjach 2019-2021

2019 2020 2021

Sposób zgłaszania projektów 
miejskich

Wypracowywanie projektów 
podczas warsztatów z 
udziałem mieszkańców i 
mieszkanek oraz urzędników i 
urzędniczek; na listach do 
głosowania znalazło się 15 
projektów, które uzyskały 
najwyższe poparcie wśród 
uczestników i uczestniczek 
warsztatów.

Wypracowywanie projektów 
podczas warsztatów z 
udziałem mieszkańców i 
mieszkanek oraz urzędników i 
urzędniczek; na listach do 
głosowania znalazły się 
wszystkie projekty pozytywnie 
zweryfikowane.

Składanie projektów w tym 
samym czasie co projektów 
dzielnicowych, a następnie 
wstępna weryfikacja 
merytoryczna oraz 
dopracowywanie projektów 
przez autorów/autorki oraz 
urzędników/urzędniczki; na 
listach do głosowania znalazły 
się wszystkie projekty 
pozytywnie zweryfikowane.

Ilość wymaganych podpisów 
poparcia

15 100 30

Wydzielenie ze środków 
odrębnej puli na projekty 
o określonym zakresie 
tematycznym

Nie dotyczy Nie dotyczy Klimatyczny Budżet 
Obywatelski



Pule środków na projekty miejskie w edycjach 2019-2021

Edycja BO 2019 2020 2021

Łączna pula środków na 
projekty miejskie

1 520 364 zł 1 500 400 zł 2 000 517 zł

Pula miejska w BO2021 Pula na projekty miejskie 
"ogólne"

Pula na projekty miejskie 
w ramach Klimatycznego 
Budżetu Obywatelskiego 

2 000 517 zł 1 000 517 zł 1 000 000 zł

Po raz pierwszy wyodrębnienie puli środków na projekty miejskie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 
nastąpiło w 2019 r. Od tej pory pozostałe środki z danej edycji powiększają pulę miejską Budżetu 
Obywatelskiego w kolejnej edycji. W związku z tym w edycji BO 2020 do wydzielonej puli miejskiej w 
wysokości 1 500 000 zł dodano 400 zł z BO 2019, natomiast w edycji BO 2021 do wydzielonej puli w 
wysokości 1 500 117 zł dodano 500 400 zł pozostałe z edycji BO 2020.



Liczba projektów miejskich w edycjach 2019-2021

2019 2020 2021

65 wstępnych pomysłów

38 propozycji projektów 
(po II warsztatach)

28 projektów zweryfikowanych 
pozytywnie

15 projektów miejskich na liście 
do głosowania

19 złożonych projektów 
(9 ogólnych, 10 w ramach KBO)

15 projektów było  
dopracowywanych; 

1 projekt został zakwalifikowany 
jako dzielnicowy

10 projektów miejskich na liście 
do głosowania 

(6 ogólnych, 4 w ramach KBO)

30 wstępnych pomysłów

16 propozycji projektów zostało 
wypracowanych

(po I warsztatach)

13 projektów miejskich na 
liście do głosowania



Tematyka projektów miejskich w edycjach 2019-2021

Tematyka złożonych projektów miejskich 
BO2019
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Zdrowie i polityka
społeczna

Inna

n=38, jeden z projektów dotyczył 2 kategorii, dlatego suma wynosi 39

Tematyka złożonych projektów miejskich 
BO2020

Tematyka złożonych projektów miejskich 
BO2021
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n=16, jeden z projektów dotyczył 2 kategorii, 
dlatego suma wynosi 17
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n=19, do 9 projektów była przypisana więcej 
niż 1 kategoria, dlatego suma wynosi 28

W 2020 r. najliczniejszą grupę projektów (31%) stanowiły projekty dotyczące zdrowia i polityki społecznej, m.in. związane z zakupem 
respiratorów,  defibrylatorów czy budową tężni solankowych. Pomysł zakupu respiratorów po raz pierwszy został zgłoszony w BO,
co mogło być związane z potrzebami mieszkańców wynikającymi z ogłoszenia w kraju  pandemii. W 2021 r. najwięcej (53 %) złożonych
projektów miejskich związanych było z zielenią i ochroną środowiska. Miało to prawdopodobnie związek z wprowadzeniem 
odrębnego typu projektów składanych w ramach KBO.



Typy zgłaszanych projektów miejskich w edycjach 2019-2021
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Złożone Poddane pod głosowanie wybrane

* Jeden z projektów miejskich inwestycyjnych na etapie 
weryfikacji został zakwalifikowany jako dzielnicowy.  
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BO2019 (n=38)

Złożone Poddane pod głosowanie Wybrane

We wszystkich edycjach BO, w których można było zgłaszać projekty miejskie, zostały wybrane do realizacji projekty związane z
zakupem pojazdów (odpowiednio: ambulansu ratowniczego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków oraz pojazdu 
transportowego dla POPR). W edycjach BO2019 oraz BO2021 zwycięskimi były również projekty inwestycyjne związane z zielenią 
i ochroną środowiska (parki kieszonkowe oraz nasadzenia wysokiej i niskiej zieleni).



Ocena zmiany procedury zgłaszania projektów miejskich

55 % autorów i autorek, którzy udzielili odpowiedzi w ankiecie 
(n=51), oceniło zmianę w procedurze jako pozytywną, 
natomiast 8% - jako negatywną. 
Doceniono uproszczenie procedury i brak wymogu obecności 
na trzech warsztatach wypracowywania projektów, 
wymagających dużo czasu od osoby składającej projekt. 
Konsultacja z urzędnikami/urzędniczkami po złożeniu projektu 
uznana została za bardziej efektywną, ponieważ zarówno 
autorzy/autorki, jak i urzędnicy/urzędniczki, mieli czas by zgłębić 
pomysł i przygotować się na spotkanie. Część autorów i autorek 
wskazała na satysfakcję z możliwości pracy grupowej nad 
projektami miejskimi. Z drugiej strony przyjęte rozwiązanie dało 
również możliwość samodzielnej pracy nad projektem, co miało 
duże znaczenie dla osób, które preferują pracę indywidualną.
Pojawiła się propozycja by do procedury wprowadzić formę 
spotkań w grupie, ale nie w celu modyfikacji projektów przez 
inne osoby niż autor/autorka, lecz by wymienić się 
doświadczeniami i pomysłami z innymi autorami/autorkami. 

4%

4%

37%

31%

24%

0% 10% 20% 30% 40%

5. Zdecydowanie
negatywnie

4. Raczej negatywnie

3. Ani pozytywnie, ani
negatywnie

2. Raczej pozytywnie

1. Zdecydowanie
pozytywnie

Opinia autorów

n=51

Wg zdecydowanej większości urzędników i urzędniczek (11 z 14 osób), którzy wzięli udział w konsultacjach online z 
autorami projektów miejskich, zmiana w procedurze została oceniona jako pozytywna. Pozostałe 3 osoby nie 
zdecydowały się na wyraźną ocenę, pozostając przy opcji: „ani pozytywnie, ani negatywnie”.



Weryfikacja projektów
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BO14 (n=308)

BO15 (n=222)

BO16 (n=187)

BO17 (n=167)

BO18 (n=147)

BO19 (n=341)

BO20 (n=343)

BO21 (n=364)

0% 50% 100%

Dopuszczone do głosowania

Odrzucone - formalnie

Wycofane

Odrzucone - merytorycznie

Niedopuszczone (brak danych)

Zdyskwalifikowane przez Prezydenta - naruszenie regulaminu
Źródło: dane o wnioskach BO 2014-2021

Wyniki weryfikacji projektów dzielnicowych 



6,49%

7,79%

3,90%

5,19%

15,58%

6,49%

19,48%

1,30%

2,60%

9,09% Brak możliwości realizacji projektu we wskazanej lokalizacji

Projekt niewpisujący się w dopuszczalny zakres zadań w BO

Przekroczenie kwoty przeznaczonej na BO w dzielnicy

Wycofany przez Wnioskodawcę bez uzasadnienia

Projekt sprzeczny z innymi działaniami finansowanymi z budżetu miasta

Projekt niemożliwy do realizacji ze względów technicznych

Brak zgody właściciela na dysponowanie gruntem (oświadczenia)

Projekt niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa

Inne braki formalne

Projekt przewidziany do realizacji z innych środków z budżetu miasta

Źródło: Wnioski dzielnicowe zgłoszone w BO 2021n=77

• Spośród 364 złożonych projektów 
dzielnicowych 77 nie zostało 
zakwalifikowanych do głosowania. 

• Najczęstszym powodem 
niedopuszczenia projektów do 
głosowania jest wycofanie go przez 
autora/autorkę (19,48%). W takich 
przypadkach autor projektu nie musi 
podawać konkretnego powodu 
wycofania wniosku. 

• W przypadku projektów 
zweryfikowanych negatywnie przez 
urzędników najczęstszą przyczyną był 
brak możliwości realizacji projektu ze 
względów technicznych (15,58%) oraz 
brak możliwości zrealizowania 
projektu we wskazanej przez 
autora/autorkę lokalizacji (9,09%).

Szczegółowe powody niezakwalifikowania projektów 
dzielnicowych do głosowania



Źródło: dane o wnioskach BO 2019-2021

Wyniki weryfikacji projektów miejskich
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Niedopuszcozne do głosowania - zweryfikowane
pozytywnie, ale niewybrane przez uczestników/czki
warsztatów miejskich

Wycofane

Odrzucone - merytorycznie

Zmiana kategorii projektu na dzielnicowy

W wyniku weryfikacji merytorycznej za 
niemożliwe do realizacji zostały uznane 3 
projekty miejskie „ogólne” i 3 złożone w 
ramach KBO. Autorzy projektów negatywnie 
zweryfikowanych nie złożyli odwołania od 
wyniku oceny.



Spośród 19 złożonych projektów 
miejskich 8 nie zostało 
zakwalifikowanych do głosowania. 
• Dwa projekty zostały wycofane 

przez Wnioskodawców, w tym 
jeden z powodu zakwestionowania 
faktu spełniania przez niego 
warunku definicji projektu 
miejskiego.

• W przypadku 4 projektów 
urzędnicy argumentowali wynik 
swej oceny niezgodnością projektu 
z regulaminem BO.

Szczegółowe powody niezakwalifikowania projektów 
miejskich do głosowania
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przewidzianych w projekcie

Brak związku z założeniami zakresu
tematycznego (w ramach KBO)

100%

n=8



1. Weryfikacji zgodności z nowymi zasadami regulaminu (Laboratorium 
Innowacji Społecznych)

2. Weryfikacji lokalizacji – dla projektów inwestycyjnych (Wydziały: 
Architektoniczno-Budowlany i Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji)

3. Weryfikacji techniczno-finansowej (pozostałe wydziały i jednostki miejskie)

W 2021 roku jednostką weryfikującą najwięcej projektów było Laboratorium 
Innowacji Społecznych (zob. następny slajd). Wynikało to z wprowadzonych w 
regulaminie zmian, które doprecyzowały rodzaje projektów możliwych do realizacji 
w ramach BO. Pracownicy LIS sprawdzali zgodność każdego projektu z nowymi 
zasadami. 
W pozostałych etapach weryfikacji największe obciążenie miały: Wydział 
Architektoniczno-Budowlany i  Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Gdyńskie 
Centrum Sportu oraz Zarząd Dróg i Zieleni. 

Weryfikacja merytoryczna składała się z 3 rodzajów 
weryfikacji:



Liczba projektów dzielnicowych i miejskich zweryfikowanych 
merytorycznie przez poszczególne jednostki

n=3521
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Gdyńskie Centrum Filmowe

Straż Miejska

Zarząd Komunikacji Miejskiej

Agnecja Rozwoju Gdyni

Gdyńskie Centrum Kontaktu

Samodzielny Referat ds. Energetyki

Wydział Budynków

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Centrum Aktywności Seniora

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Edukacji

Wydział Ochrony Dziedzictwa

Miejski Konserwator Zabytków

Biuro Planowania Przestrzennego

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Biuro Plastyka Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Wydział Środowiska

Wydział Kultury

Wydział Polityki Rodzinnej

Wydział Inwestycji

Wydział Ogrodnika Miasta

Ekspert ds. dostępności Miasta Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni

Gdyńskie Centrum Sportu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Laboratorium Innowacji Społecznych

W tegorocznej edycji projekty były 
opiniowane merytorycznie przez 
30 jednostek miejskich. 
W zależności od złożoności 
projektu (liczby wskazywanych 
lokalizacji i poruszanych 
zagadnień), w ramach jednej 
jednostki weryfikacja 
wykonywana była przez więcej niż 
jednego urzędnika/urzędniczkę. 



Ostateczna ocena projektów dzielnicowych przez 
liderów weryfikacji

56% projektów zostało uznanych za niemożliwe do realizacji przez Wydział 
Inwestycji. 
Zarząd Dróg i Zieleni oraz Gdyńskie Centrum Sportu zaopiniowały negatywnie po 
odpowiednio po 20% i 19% projektów, dla których zakładały karty weryfikacji lidera. 

n=329
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Wyniki weryfikacji – projekty dzielnicowe zweryfikowane 
negatywnie

W wyniku analiz urzędników 53 projekty dzielnicowe zostały uznane za

niemożliwe do realizacji. Autorzy 22 projektów skorzystali z trybu

odwoławczego zwracając się do Prezydenta z prośbą o przywrócenie

ich na listę do głosowania. Ostatecznie wynik weryfikacji zmienił się dla

11 projektów – zostały one skierowane pod głosowanie a tym samym

liczba projektów zweryfikowanych negatywnie (niemożliwych do

realizacji) zmniejszyła się do 42.

Wśród argumentów za przywróceniem projektów na listę do

głosowania były m.in. duże znaczenie projektu dla mieszkańców

danego obszaru (np. plac zabaw na obszarze rewitalizowanym czy

zajęcia taneczne dla mieszkańców kilku dzielnic), wpisywanie się

w strategie rozwoju miasta (np. ścieżka rowerowa przy jednej

z głównych arterii miasta), czy znaczenie dla zwiększenia poczucia

bezpieczeństwa mieszkańców (np. defibrylator czy budowa sygnalizacji

świetlnej).

6 z tych projektów zostało wybranych do realizacji przez mieszkańców w

głosowaniu a 1 zakwalifikował się jako nagroda „projekt +1” dla dzielnicy,

w której był złożony. Wyniki te potwierdzają, że projekty faktycznie

odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

Liczba projektów dzielnicowych zweryfikowanych negatywnie 
i ich losy
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Ostateczna ocena projektów miejskich przez liderów 
weryfikacji
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Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wydział Edukacji

Wydział Ogrodnika Miasta
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Karty weryfikacji lidera Projekty zweryfikowane negatywnie

n=16

Wydział Środowiska ostatecznie 
decydował o możliwości poddania 
pod głosowanie największej liczby 
projektów miejskich – 4. 
W przypadku Wydziału Budynków 
oraz Gdyńskiego Centrum Zdrowia 
wszystkie projekty podlegające 
tymże jednostkom zostały 
zaopiniowane negatywnie.
Autorzy projektów uznanych za 
niemożliwe do realizacji nie złożyli 
odwołania od tych decyzji. 



Rozkład projektów dzielnicowych poddanych pod weryfikację merytoryczną (n=334) 
ze względu na liczbę osób weryfikujących

Zaangażowanie urzędników w weryfikację merytoryczną 
projektów dzielnicowych
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Osoby weryfikujące

Wprowadzenie nowych zasad w regulaminie BO związanych z zakazami  łączenia projektów miękkich z inwestycyjnymi, składania
pomysłów złożonych z elementów niepowiązanych ze sobą logicznie oraz pomysłów inwestycyjnych w różnych lokalizacjach, 
spowodowało zdecydowane zmniejszenie liczby projektów, które wymagały zaangażowania w weryfikację większej liczby 
urzędników/urzędniczek reprezentujących różne jednostki miejskie. Średnia liczba osób weryfikujących 1 projekt w BO2021 wyniosła
2,96, natomiast w poprzedniej edycji - 3,81.



Nieznaczny wzrost łącznej liczby kart weryfikacji w 
porównaniu do zeszłego roku wynika ze zmian w 
regulaminie i włączenia pracowników LIS do weryfikacji 
merytorycznej (zob. slajd 34). 
Bez uwzględniania liczby kart weryfikacji założonych 
przez pracowników LIS (334) liczba kart wszystkich 
weryfikacji uległaby zmniejszeniu w porównaniu z 
edycją poprzednią.

Zaangażowanie w weryfikację merytoryczną projektów 
dzielnicowych – c.d.

Liczba kart weryfikacji projektów w danej edycji BO*

752

1276
1327

BO 19 BO 20 BO 21

*Jedna weryfikacja to praca jednego 
urzędnik/urzędniczki polegająca na merytorycznej 
analizie wniosku pod kątem możliwości jego 
realizacji. 



Obciążenie jednostek i urzędników 

7%

38%

33%

9%

7%

18%

27%

24%
12%

27%
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jako jednostka opiniująca

jako lider weryfikacji

do 15 minut od 1 do 3 godzin od 15 od 30 minut

od 3 do 8 godzin od 30 minut do 1 godziny powyżej 8 godzin

Czas poświęcony na weryfikację jednego projektu

n=34

Dane w niniejszym wykresie 
pochodzą z ankiety dla urzędników i 
urzędniczek, w której deklarowali 
oni, jak dużo czasu średnio poświęcili 
na weryfikację jednego projektu. 

Szczególnie duże obciążenie 
wskazują weryfikatorzy w 
jednostkach mających funkcję lidera 
(czyli jednostce, która ostatecznie 
decyduje o losach projektu). 



Ocena kart weryfikacji przez autorów*

54,90%

23,53%

27,45%

31,37%

37,25%

39,22%

9,80%

21,57%

17,65%

9,80%

7,84%

3,92%

7,84%

7,84%

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Czy są potrzebne?

Czy są zrozumiałe?

Czy wspierają przejrzystość
(transparentność) etapu

weryfikacji?

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie

Karty weryfikacji zakładane są przez każdą osobę weryfikującą projekt. Wśród nich wyróżniamy: kartę weryfikacji ogólnej, karty 
weryfikacji lokalizacji, karty weryfikacji szczegółowej oraz kartę weryfikacji lidera. 
Karty służą do prezentacji oceny projektu pod kątem zgodności z regulaminem BO oraz podjętej współpracy urzędników z 
autorami projektów w celu uzupełnień, naniesienia w nich stosownych zmian.
Karta lidera weryfikacji  przedstawia ostateczny wynik analizy projektu a więc czy projekt będzie poddany pod głosowanie.

*Źródło: ankieta dla autorów, n=51

Autorzy w większości swych odpowiedzi 
wskazali, że karty weryfikacji, zakładane 
przez urzędników w elektronicznym 
systemie do obsługi BO, są potrzebne, 
zrozumiałe i transparentne. 
W BO2021 nieznacznie zostały 
zmodyfikowane formularze kart oraz 
wydane instrukcje dla urzędników, by w 
uzasadnieniu wyniku weryfikacji 
chronologicznie wpisywane były uwagi i 
zalecenia dla autorów. Dzięki temu 
mieszkańcy mogli zapoznać się z 
przebiegiem weryfikacji i w 
konsekwencji, z jej wynikami. 



Głosowanie



Głosowanie odbywało się, podobnie jak w poprzednich edycjach, elektronicznie za

pośrednictwem portalu Budżetu Obywatelskiego. Natomiast formuła głosowania nieco się

zmieniła z uwagi na wyodrębnienie, w ramach projektów miejskich, osobnej puli środków na

projekty o określonym zakresie tematycznym, dla których głosowanie odbyło się odrębnie.

Każdy głosujący mógł więc wybrać:

• maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe z listy projektów małych w jednej wybranej przez
siebie dzielnicy,

• maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże z listy projektów dużych w jednej wybranej przez
siebie dzielnicy,

• maksymalnie trzy projekty miejskie ogólne,

• maksymalnie trzy projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Głosujący miał również możliwość pominięcia każdego z poziomów.

Głosowanie w BO2021 – zasady (1)



W przypadku projektów dzielnicowych do realizacji przechodziły te z największą liczbą głosów,

których łączna wartość nie przekroczyła środków przeznaczonych dla danej dzielnicy oraz na

które zagłosowało co najmniej 50 osób. Jako pierwsze do realizacji wskazane zostały projekty

małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota niewykorzystana po

przydzieleniu projektów małych zwiększała pulę na projekty dzielnicowe duże.

W przypadku projektów miejskich, zarówno ogólnych, jak i w ramach KBO, zwycięskimi

projektami były te, które uzyskały największą liczbę głosów, których łączna wartość nie

przekroczyła puli środków w ramach każdej z pul i na które zagłosowało co najmniej 1000

osób.

Głosowanie w BO2021 – zasady (2)



Frekwencja w głosowaniu

17,1%

19,90%
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15,60%

13,04% 13,51%
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11,24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Źródło: Dane o głosujących w BO 2014-21, 
dane o mieszkańcach z WPG, UMG

• W ostatnich dwóch edycjach 
frekwencja w głosowaniu w BO 
na poziomie całego miasta 
uległa spadkowi. W BO 2021 
zanotowano spadek względem 
roku poprzedniego o 1,4 p.p.. 

• Przez 15 dni swoje głosy na 
gdyński Budżet Obywatelski 2021 
oddały łącznie 25 532 osoby. To o 
3411 osób mniej niż w roku 2020. 

• Dla porównania: wg 
opracowania badawczego 
Obserwatorium Polityki 
Miejskiej IRMiR (06.2021 r.)
w 2020 r. w miastach pow. 20 
tys. osób średnia frekwencja w 
głosowaniu w BO w kraju 
oscylowała w granicach 8–10%. 



Frekwencja w głosowaniu ze względu na wiek i płeć głosujących
BO '14 BO '15 BO '16 BO '17 BO '18 BO '19 BO '20 BO’21

0-6 lat 12% 20% 17% 15% 15% 13% 12% 11%

07-12 24% 32% 29% 20% 16% 17% 15% 13%

13-18 23% 30% 31% 19% 16% 14% 11% 10%

19-24 24% 25% 22% 17% 16% 14% 13% 12%

25-34 20% 25% 22% 20% 18% 17% 19% 17%

35-44 21% 25% 24% 20% 17% 19% 17% 18%

45-54 16% 17% 16% 14% 12% 13% 13% 12%

55-64 14% 14% 13% 11% 9% 10% 9% 8%

65-74 13% 14% 14% 12% 9% 11% 9% 7%

≥75 10% 8% 9% 9% 6% 7% 6% 4%

• Najbardziej popularne głosowanie w BO było wśród 
osób w wieku 35-44 lata. To zarazem jedyna grupa, w 
której odnotowano wzrost względem poprzedniej 
edycji. O 2% spadło zaangażowanie mieszkańców w 
przedziałach wiekowych: 7-12 lat, 25-34 oraz powyżej 
65 r.ż.  

• Od 2015 roku kobiety głosują w BO liczniej niż 
mężczyźni. Niemniej w BO2021 różnica między tymi 
grupami, jeśli idzie o frekwencję zmniejszyła się do 
10 % w porównaniu do trzech ostatnich edycji, 
w których wynosiła ok. 13%.
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Frekwencja w dzielnicach w latach 2014 – 2019 

*w roku 2019 obie 
dzielnice zostały 
połączone w jedną



2020

2021

• Dzielnicą z najwyższą 
frekwencją w 2021 r. 
były Babie Doły (27%). 
Na podium znalazły się 
również Chwarzno-
Wiczlino (25%) oraz 
Mały Kack (23%).  

• W dzielnicach tych 
zostaną zrealizowane 
dodatkowe projekty (na 
które nie wystarczyło 
pieniędzy w puli BO) –
duży na Babich Dołach i 
po małym w 
pozostałych dwóch 
dzielnicach.

Frekwencja w dzielnicach w latach 2020 – 2021 



Sposób oddawania głosów

• 91% głosujących oddało głosy na projekty z każdego z czterech poziomów, z czego 23% oddało maksymalną ilość 
głosów czyli 12.

• 4% głosujących oddało głos tylko na 1 projekt.
• 39 osób spośród 25 532, które złożyły kartę do głosowania, nie zdecydowało się na wybór jakiegokolwiek projektu.
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Liczba kart do głosowania z wyborem tylko jednej 
kategorii projektów 

n=25 532



Sposób oddawania głosów – projekty dzielnicowe
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Projekty dzielnicowe małe

n=24 836

• 97% biorących udział w głosowaniu wybrało projekty dzielnicowe, z czego 40% wykorzystało maksymalną ilość głosów 
na projekty małe i duże.

• Osoby, które oddały głosy na projekty dzielnicowe duże najczęściej wybierały po 3 projekty z tej kategorii. Podobne 
preferencje miały osoby wybierające projekty małe.

Głosujący wybierający projekty dzielnicowe 



Sposób oddawania głosów – projekty miejskie

n=23 941

• 6% głosujących pominęła w głosowaniu poziom miejski.
• 3% głosujących zdecydowało się na wybór wyłącznie projektów miejskich, pomijając w głosowaniu poziom dzielnicowy.
• Osoby, które oddały głosy na projekty miejskie w ramach KBO najczęściej wybierały po 1 projekcie. Natomiast głosujący 

na projekty „ogólne” najczęściej wybierali po 3 projekty w tej kategorii.
• 1% osób wybierających projekty KBO pominęło poziom projektów miejskich „ogólnych”.
• 9% osób wybierających projekty miejskie „ogólne” nie zdecydowało się na wybór projektów z poziomu KBO.

Głosujący wybierający projekty miejskie
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Liczba projektów poddanych pod 
głosowanie w BO2021 w danej dzielnicy 

n=287 n=114



Głosowanie – podsumowanie

Projekty wybrane 
w głosowaniu

Projekty +1

Projekty 
dofinasowane 

przez 
RD/darczyńców

Ogółem 116 3 4

Dzielnicowe duże 25 1 0

Dzielnicowe małe 89 2 4

Miejskie 1 -- --

Klimatyczne 1 -- --

Łącznie w ósmej edycji BO do realizacji zostało przekazanych 123 projekty:
• bezpośrednio w głosowaniu zostało wybranych 116 (114 dzielnicowych i 2 miejskie);
• 3 projekty zostały przekazane do realizacji w ramach Projektu +1, który nagradza dzielnice z najwyższą

frekwencją (1 miejsce – projekt duży, 2 i 3 miejsce projekt mały);
• 1 projekt mały został dofinansowany przez darczyńcę;
• w sprawie 3 projektów małych rady dzielnic podjęły uchwały zawierające zobowiązanie do przeznaczenia

brakujących środków na ich realizację z budżetów tych rad.



Ocena poszczególnych etapów
procesu



Ogólna ocena procesu przez ankietowanych mieszkańców

16%

8%

13%

11%

10%

11%

10%

38%

34%

47%

36%

39%

40%

38%

38%

37%

32%

37%

35%

33%

31%

6%

15%

6%

12%

13%

11%

14%

2%

5%

2%

4%

3%

4%

4%

1%

1%

0,2%

1%

1%

2%

2%

BO 2015

BO 2016

BO 2017

BO 2018

BO 2019

BO 2020

BO 2021

0% 50% 100%

celująca (6) bardzo dobra (5) dobra (4) dostateczna (3) mierna (2) niedostateczna (1)

4,58

4,21*

4,61

4,35

4,37

4,38

n= 4809

n= 832

n= 1663

n= 1568

n= 1697

n= 783

ŚREDNIA:

4,30 n= 878

Biorąc wszystko pod uwagę, jaką ocenę wystawia Pan/i realizacji całego Budżetu Obywatelskiego 2021? 



• Ponad połowa wypełniających ankietę 
ewaluacyjną oceniła widoczność i 
dostępność informacji o BO dobrze lub 
zdecydowanie dobrze.

• Lepiej pod tym względem wypadły oceny 
promocji etapu głosowania (łącznie 63%) 
niż składania wniosków (łącznie 49%). 
Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ankiety 
były wypełniane właśnie na etapie 
głosowania (w trakcie lub bezpośrednio 
po nim), a etap składania wniosków trwał 
w styczniu i lutym.

• W kontekście poprzedniej edycji widoczny 
jest niewielki spadek pozytywnych ocen: 
w przypadku etapu składania wniosków o 
2 p.p, a dla etapu głosowania - 6 p.p.
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Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla mieszkańców. (n=878)

Jak ocenia Pan/i widoczność i dostępność informacji o aktualnej edycji 
BO w mediach i przestrzeni miasta?

Ocena działań promocyjnych
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mobilne punkty do głosowania z rowerami cargo

film promocyjny BO

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla mieszkańców. (n=878)

Najskuteczniejszym kanałem informowania, według ankietowanych, 
okazały się plakaty oraz artykuły na stronie gdynia.pl i w Ratuszu.
Trzecim najlepszym źródłem informacji były posty zamieszczane na 
różnych profilach facebookowych.

Które z form informowania i promowania głosowania do 
Budżetu Obywatelskiego miał/a Pan/i okazję zobaczyć, 
poznać?

Źródła informacji o BO
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Facebook plakaty (rozwieszone w mieście lub w transporcie zbiorowym)

artykuły w czasopiśmie „Ratusz” artykuły na stronie www.gdynia.pl
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działania promocyjne miejskich instytucji (szkół, bibliotek, Przystani) mobilne punkty do głosowania z rowerami cargo

Osoby w wieku 25 – 54 lata dowiadywały się o procesie przede wszystkim z plakatów, Facebooka, działań promocyjnych autorów 
projektów oraz artykułów na stronie miasta.  Mieszkańcy i mieszkanki w wieku 55- 74 lata czerpali informacje z czasopisma Ratusz 
(ok. 50%), plakatów oraz strony BO. Osoby powyżej 75 r.ż. jako źródło swej wiedzy o BO - oprócz Ratusza - wskazały działania 
radnych. 

Źródło: Respondenci ankiety online dla mieszkańców. (n=783)

Źródła informacji o BO
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Ocena wprowadzenia zakresów tematycznych w BO

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców i mieszkanek oraz autorów i autorek projektów 
oceniło zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze wprowadzenie zakresów tematycznych w BO 
(odpowiednio: 76,5% oraz 69,2%). Wypowiedzi urzędników oceniające dobrze wprowadzenie zakresów 
tematycznych uzyskały niewielką przewagę nad odpowiedzią „ani dobrze, ani źle”.



Proponowane zakresy tematyczne na przyszłe BO 
wraz z liczbą wskazań i wypowiedziami mieszkańców*

•Myślę, że ekologia i dbanie o 
środowisko to powinien być 
priorytet dla naszej gdyńskiej 
społeczności.

•Klimat i zieleń to moim 
zdaniem najważniejsze tematy 
w tych czasach.

KLIMAT 

•Infrastruktura rowerowa (…), 
co wiąże się z 
"ponaddzielnicowym" 
wykorzystaniem roweru m.in. 
do dojazdów do pracy, po 
zakupy, w celach rekreacyjnych;

•Maksymalny nacisk na 
kilkuletni projekt rozwoju 
komunikacji miejskiej.

KOMUNIKACJA I 
ORGANIZACJA 

RUCHU

• Opieka nad osobami słabszymi, 
wykluczonymi, mniejszościami -
ogólnie solidarność ze 
słabszymi.

•Dotyczące edukacji (na 
przykład sprzęt potrzebny 
szkołom do prowadzenia zajęć).

SPOŁECZNO-
EDUKACYJNE

•Duże inwestycje sportowo-
rekreacyjne takie jak stadion 
lekkoatletyczny, strzelnica 
miejska (…), lodowisko.

•Sport i zdrowie mieszkańców 
np. więcej miejsc 
przeznaczonych na siłownie na 
świeżym powietrzu (…).

SPORTOWO-
REKREACYJNE

•Więcej tematów dotyczących 
odnawiania, upiększania i 
ułatwiania życia w starszych 
dzielnicach miasta (…).

•Miejsca rekreacji dla 
mieszkańców.

PRZESTRZEŃ 
MIEJSKA

•Monitoring wszystkich miejsc 
Parku Centralnego, a zwłaszcza 
skate parku i parkingu nad 
częścią środkową Parku;

•Bezpieczeństwo na mieście -
zbyt mało projektów.

BEZPIECZEŃSTWO W 
MIEŚCIE

•Zajęcia dla dzieci typu: 
warsztaty plastyczne, 
muzyczne, teatralne, 
czytelnicze.

•(…) Tworzenie nowych domów 
młodzieżowych/kulturowych 
także dla osób starszych (20+).

KULTURA

•Profilaktyka próchnicy 
w przedszkolach i szkołach.

•Moim zdaniem są dwa ważne 
tematy, które powinny się 
pojawiać w BO - ekologia i 
ochrona zdrowia.

ZDROWOTNE

•Tematy związane ze 
zwierzętami (podobał mi się 
projekt kastracji zwierząt 
właścicielskich oraz budowa 
budek dla jerzyków);

•Więcej udogodnień dla 
zwierząt i ich właścicieli np. 
więcej wybiegów dla psów (…).

ZWIERZĘTA

n=465
* w jednej wypowiedzi zdarzało się wskazanie więcej niż jednej propozycji zakresu tematycznego 



Ocena zmian zasad BO 2021 – mieszkańcy
i mieszkanki

30,0%

37,0%

36,9%

32,3%

32,5%

33,4%

30,3%

21,0%

19,9%

5,5%

6,9%

5,9%

1,9%

2,6%

3,9%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Zakaz łączenia projektów inwestycyjnych i
miękkich (dotyczących organizacji wydarzeń,

spotkań itp.)

Zakaz łączenia w jednym projekcie kilku
niepowiązanych ze sobą inwestycji w różnych

lokalizacjach dzielnicy.

Zakaz powielania istniejącej infrastruktury (jeśli
istniejąca jest wystarczająca do zaspokajania

potrzeb mieszkańców).

1. Zdecydowanie dobrze 2. Raczej dobrze 3. Ani dobrze, ani źle

4. Raczej źle 5. Zdecydowanie źle

30-37 % mieszkańców i mieszkanek 
oceniło wprowadzenie nowych 
zmian w regulaminie BO jako 
zdecydowanie dobre. Dodatkowo na 
poziomie 32-33 % oceniono je jako 
„raczej dobre”.  

Powyższa, w sumie pozytywna, 
opinia zapewne jest wynikiem 
możliwości oddawania głosów na 
przedsięwzięcia, które były 
odpowiedzią na konkretne potrzeby 
społeczności.  Składane dotychczas 
projekty mogły zawierać wiele 
niezależnych od siebie pomysłów, 
czy dotyczących różnych lokalizacji, 
co spotykało się z dyskomfortem 
głosujących – wybierając jeden 
element w projekcie, jednocześnie 
oddawali głos na pozostałe, choć nie 
byli nimi zainteresowani.

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla mieszkańców (n=878)



Ocena zmian zasad BO 2021 – autorzy
i autorki

48,1%

50,0%

42,3%

21,2%

19,2%

23,1%

17,3%

13,5%

25,0%

3,8%

1,9%

5,8%

9,6%

15,4%

3,8%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Zakaz łączenia projektów inwestycyjnych i miękkich (dotyczących
organizacji wydarzeń, spotkań itp

Zakaz łączenia w jednym projekcie kilku niepowiązanych ze sobą
inwestycji w różnych lokalizacjach dzielnicy.

Zakaz powielania istniejącej infrastruktury (jeśli istniejąca jest
wystarczająca do zaspokajania potrzeb mieszkańców)

1. Zdecydowanie dobrze 2. Raczej dobrze 3. Ani dobrze, ani źle 4. Raczej źle 5. Zdecydowanie źle

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla autorów. (n=52)



Ocena przyjętego rozwiązania - listy 
poparcia

Większość ankietowanych pozytywnie odnosiła się do obecnie
stosowanego rozwiązania (60,9%). Część respondentów zauważyła
problemy obecnego systemu i w ich opinii nie jest to optymalne
rozwiązanie (15% - negatywna ocena).

Mieszkańcy proponowali również alternatywne rozwiązania: 
zwiększenie liczby głosów koniecznych do zebrania przez autora 
projektów zwłaszcza w mniejszych dzielnicach (39,7% wskazań) czy stałą 
liczbę podpisów dla wszystkich dzielnic (28,2 %). Pojawiły się również 
propozycja ujednolicenia liczby podpisów dla wszystkich dzielnic co w 
założeniu powinno  pozwolić na lepszą weryfikację pomysłów na etapie 
składania wniosków oraz całkowite zlikwidowanie list poparcia w celu 
ułatwienia gdynianom wzięcia  udziału w procesie. 

Dodać należy, że propozycje mieszkańców nie są możliwe z prawnego 
punktu widzenia – nie spełniają warunków ustawy o samorządzie 
gminnym, wg której wymagana liczba podpisów mieszkańców 
popierających projekt nie może być większa niż 0,1% mieszkańców terenu 
objętego pulą budżetu obywatelskiego.

60,9%

15,0% 14,2%
9,8%

Pozytywnie Negatywnie Propozycja
zmiany

Nie mam
zdania

Ocena systemu list poparcia przez 
mieszkańców i mieszkanki (n=870)

*jeden mieszkaniec mógł odpowiedzieć pozytywnie lub 
negatywnie i zaproponować zmianę.



Ocena przyjętego rozwiązania - listy poparcia 
Przykłady pomysłów

„Lepiej by było gdyby była jakaś minimalna wymagana granica jak i 
górna wymagania względem projektów dzielnicowych np. min. 5 a 
maks. 20.”

„Ma to swoje plusy ale ma też minusy. Zbyt niski próg dostępu (vide 
Babie Doły) może powodować, że będą składanie wnioski o marnej 
jakości bo nie trzeba się starać. Próg dzielnicywy powinien być stały dla 
każdej dzielnicy. Dla projektów miejskich próg 30 podpisów jest zbyt 
niski.”

„Uważam, że każdy powinien móc zgłosić swój projekt bez zbierania 
podpisów. Wybory mieszkańców w internecie zadecydowałyby i tak o 
najlepszych. Nie podcinajmy pomysłodawcom skrzydeł.”

„Powinna być min. liczba np. 10 podpisów niezależnie od wielkości 
dzielnicy + % zależny od ilości mieszkańców.”

„Dla projektów dzielnicowych również powinna być stała liczba 
podpisów np. 15."

„Dla dzielnic liczba podpisów powinna być też stała np. 15 
podpisów czyli połowę dla projektów miejskich. Wówczas 
projekty mają szansę stać się bardziej ogólne.”

„Jeżeli chodzi o liczbę podpisów, to o dwa podpisy można 
poprosić sąsiadów z mieszkania obok. Przy 30tu trzeba się już 
wysilać. Nie uważam żeby to było sprawiedliwe rozwiązanie. 
Rozumiem że Babie Doły są małą dzielnicą ale dysproporcje 
między dwoma A trzydziestoma podpisami są bardzo duże.”

„Dwa podpisy to trochę za mało - wystarczy wnioskodawca i 
jego/jej partner/małżonek. Powinien być jakiś minimalny próg - np. 
10 podpisów.” 

„Jest dobre, choć wymóg minimum 10-15 głosów powinien być 
obligatoryjny (2-3 głosy można zebrać nie wychodząc z domu)”.

„Jest sprawiedliwe, ale nie wiem czy podpisy mają znaczenie na 
"zderzenie pomysłu z mieszkańcami", może warto 
zminimalizować próg podpisów do 2 wszędzie”.



45,10%

39,22%

27,45%

39,22%

31,37%

17,65%

17,65%

37,25%

41,18%

47,06%

31,37%

43,14%

33,33%

33,33%

9,80%

11,76%

13,73%

19,61%

13,73%

15,69%

23,53%

1,96%

3,92%

7,84%

3,92%

5,88%

17,65%

15,69%

5,88%

3,92%

3,92%

7,84%

5,88%

15,69%

9,80%

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowanych do potrzeb
mieszkańców

Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta

Zwiększanie aktywności i zaangażowania mieszkańców

Tworzenie okazji do współpracy mieszkańców i dyskusji na
temat najbliższego otoczenia

Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec”

Lepsze rozumienie przez mieszkańców działania samorządu i
mechanizmów zarządzania miastem

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie

Ocena realizacji celów przez BO 2021 – autorzy i autorki

Źródło: Respondenci ankiety online dla autorów. (n=51)



14,71%

17,65%

8,82%

32,35%

26,47%

5,88%

8,82%

64,71%

44,12%

20,59%

41,18%

52,94%

23,53%

20,59%

8,82%

26,47%

35,29%

14,71%

8,82%

41,18%

29,41%

2,94%

8,82%

20,59%

8,82%

11,76%

11,76%

20,59%

2,94%

2,94%

8,82%

2,94%

2,94%

5,88%

5,88%

5,88%

14,71%

14,71%

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowanych do potrzeb
mieszkańców

Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta

Zwiększanie aktywności i zaangażowania mieszkańców

Tworzenie okazji do współpracy mieszkańców i dyskusji na temat
najbliższego otoczenia

Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec”

Lepsze rozumienie przez mieszkańców działania samorządu i
mechanizmów zarządzania miastem

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie trudno powiedzieć

Ocena realizacji celów przez BO 2021 – urzędnicy
i urzędniczki

Źródło: Respondenci ankiety online dla urzędników. (n=34)



27,11% 37,02% 24,60% 7,97% 3,30%

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Ani pozytywnie, ani negatywnie Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie

Ocena identyfikacji wizualną

Ponad 64% ankietowanych oceniło pozytywnie obecną 
identyfikację wizualną procesu. 

Z kolei wśród komentarzy przemawiających za 
wprowadzeniem w niej zmian  wybrzmiewało m.in. aby: 
• fraza "budżet obywatelski" była kluczowym oraz 

głównym elementem plakatu, 
• daty były większe a tym samym bardziej widoczne,
• wprowadzić kolor tła plakatu wyróżniający poszczególne 

edycje BO.



Ocena sposobu głosowania na projekty 

Autorzy i autorki (n=52)

Mieszkańcy i mieszkanki (n=870)

29% 27% 27% 12% 6%

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Ani pozytywnie ani negatywnie

Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie

43,4% 38,5% 10,9% 5,3%1,8%

Zdcydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Ani pozytywnie, ani negatywnie

Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie

Zarówno ankietowani mieszkańcy i mieszkanki, jak i autorzy i autorki projektów, w zdecydowanej 
większości pozytywnie ocenili obecny sposób głosowania na projekty.



Wykorzystanie środków z BO2021 – projekty dzielnicowe

Dzielnica
Łączna pula 
dzielnicowa

Pula na projekty 
duże

Wykorzystane 
środki na projekty 

duże

Pula na projekty 
małe

Wykorzystane 
środki na projekty 

małe

Niewykorzystane na 
projekty małe

Niewykorzystane na 
projekty duże

Niewykorzystane 
ogółem

Dodatkowe 
środki z rady 

dzielnicy

Dodatkowe 
środki 

od darczyńcy

Wykorzystane z BO 
ogółem

Babie Doły 244 262 zł 219 835 zł 205 000 zł 24 426 zł 19 400 zł 5 026 zł 14 835 zł 19 862 zł 0 zł 0 zł 224 400 zł

Chwarzno – Wiczlino 1 057 936 zł 952 142 zł 952 000 zł 105 794 zł 101 500 zł 4 294 zł 142 zł 4 436 zł 0 zł 0 zł 1 053 500 zł

Chylonia 563 414 zł 507 072 zł 452 900 zł 56 341 zł 48 000 zł 8 341 zł 54 172 zł 62 514 zł 0 zł 0 zł 500 900 zł

Cisowa 506 575 zł 455 918 zł 448 060 zł 50 658 zł 49 500 zł 1 158 zł 7 858 zł 9 015 zł 0 zł 0 zł 497 560 zł

Dąbrowa 511 231 zł 460 108 zł 455 500 zł 51 123 zł 46 380 zł 4 743 zł 4 608 zł 9 351 zł 0 zł 0 zł 501 880 zł

Działki Leśne 272 887 zł 245 598 zł 150 000 zł 27 289 zł 27 000 zł 289 zł 95 598 zł 95 887 zł 0 zł 0 zł 177 000 zł

Grabówek 321 696 zł 289 526 zł 289 458 zł 32 170 zł 30 000 zł 2 170 zł 68 zł 2 238 zł 0 zł 0 zł 319 458 zł

Kamienna Góra 415 441 zł 373 897 zł 339 243 zł 41 544 zł 41 544 zł 0 zł 34 654 zł 34 654 zł 0 zł 356 zł 380 787 zł

Karwiny 310 620 zł 279 558 zł 279 558 zł 31 062 zł 31 062 zł 0 zł 0 zł 0 zł 818 zł 0 zł 310 620 zł

Leszczynki 306 951 zł 276 256 zł 276 256 zł 30 695 zł 30 000 zł 695 zł 0 zł 695 zł 0 zł 0 zł 306 256 zł

Mały Kack 441 079 zł 396 971 zł 396 971 zł 44 108 zł 39 990 zł 4 118 zł 0 zł 4 118 zł 0 zł 0 zł 436 961 zł

Obłuże 521 947 zł 469 752 zł 469 752 zł 52 195 zł 49 880 zł 2 315 zł 0 zł 2 315 zł 0 zł 0 zł 519 632 zł

Oksywie 481 337 zł 433 203 zł 320 000 zł 48 134 zł 39 850 zł 8 284 zł 113 203 zł 121 487 zł 0 zł 0 zł 359 850 zł

Orłowo 409 850 zł 368 865 zł 335 600 zł 40 985 zł 38 050 zł 2 935 zł 33 265 zł 36 200 zł 0 zł 0 zł 373 650 zł

Pogórze 382 882 zł 344 594 zł 344 594 zł 38 288 zł 35 150 zł 3 138 zł 0 zł 3 138 zł 0 zł 0 zł 379 744 zł

Pustki Cisowskie -
Demptowo

305 179 zł 274 661 zł 274 000 zł 30 518 zł 30 518 zł 0 zł 661 zł 661 zł 2 462 zł 0 zł 304 518 zł

Redłowo 393 064 zł 353 758 zł 352 650 zł 39 306 zł 36 679 zł 2 627 zł 1 108 zł 3 735 zł 0 zł 0 zł 389 329 zł

Śródmieście 381 101 zł 342 991 zł 342 991 zł 38 110 zł 18 200 zł 19 910 zł 0 zł 19 910 zł 0 zł 0 zł 361 191 zł

Wielki Kack 509 067 zł 458 160 zł 458 060 zł 50 907 zł 42 421 zł 8 486 zł 100 zł 8 586 zł 0 zł 0 zł 500 481 zł

Witomino 467 582 zł 420 824 zł 420 824 zł 46 758 zł 35 900 zł 10 858 zł 0 zł 10 858 zł 0 zł 0 zł 456 724 zł

Wzgórze Św. 
Maksymiliana

343 947 zł 309 553 zł 300 000 zł 34 395 zł 34 395 zł 0 zł 9 553 zł 9 552 zł 4 155 zł 0 zł 334 395 zł

SUMA 9 148 047 zł 8 233 242 zł 7 863 417 zł 914 805 zł 825 419 zł 89 386 zł 369 825 zł 459 211 zł 7 435 zł 356 zł 8 688 836 zł



Wykorzystanie środków z BO2021 – projekty miejskie

Pula środków
Wykorzystane 

środki
Niewykorzystane 

środki

ogólne 1 000 517 zł 425 000 zł 575 517 zł

KBO 1 000 000 zł 981 060 zł 18 940 zł

SUMA 2 000 517 zł 1 406 060 zł 594 457 zł

Wykorzystane 
środki dzielnicowe 

Wykorzystane 
środki miejskie

8 688 836 zł 1 406 060 zł

Ogółem z BO2021 10 094 896 zł

Niewykorzystane 
środki dzielnicowe

Niewykorzystane 
środki miejskie

459 211 zł 594 457 zł

Ogółem 1 053 668 zł

Wykorzystane i pozostałe środki z BO 2021



Współfinansowanie projektów „pod kreską”

Całkowita 
wartość 
projektu

10 000 zł

10 000 zł

7 000 zł88%

75%

58%

12%

25%

42%

Karwiny

Pustki Cisowskie - Demptowo

Wzgórze św. Maksymiliana

środki z BO środki z rady dzielnicy

96% 4%Kamienna Góra

środki z BO środki od darczyńcy

Całkowita 
wartość 
projektu

10 000 zł

Trzy rad dzielnic skorzystały z możliwości przewidzianej w regulaminie BO i dofinansowały dodatkowe projekty dzielnicowe 
małe brakującą kwotą ze swoich budżetów. Najwięcej środków dołożyła Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana – 4 155 zł, 
następnie Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo – 2 462 zł oraz Rada Dzielnicy Karwiny - 818 zł. Po raz pierwszy w 
historii BO brakującą kwotę 356 zł przekazał darczyńca prywatny, wybierając pierwszy mały projekt „spod kreski” w dzielnicy 
Kamienna Góra.



Koszty procesu



Koszty organizacji procesu BO 2021

Podział wydatków na kategorie

Edycja
Koszt realizacji 

procesu
Kwota przeznaczona na 

projekty w BO
% jaki stanowią koszty organizacji względem 

wartości BO

BO 2019 372 002,11 zł 10 178 864 zł 3,65%

BO 2020 327 449,25 zł 10 608 600 zł 3,09%

BO 2021 301 957,68 zł 11 148 564 zł 2,71%

20,76%

25,31%

25,17%

28,76%

system - strona i system
obsługi projektów

koordynacja

praca urzędników
innych niż LIS

promocja i informacja



Koszty obsługi procesu – kategorie szczegółowe
A. ogólne 151 765,47 zł 50,26%

koordynacja (ok. 2 pełne etaty/ 7 miesięcy) 76 414,65 zł 25,31%

system - strona i system obsługi projektów 62 681,00 zł 20,76%

zakup konta na aplikacji ZOOM 50,00 zł 0,02%

tłumaczenia 2 904,00 zł 0,96%

koszulki dla pracowników obsługujących BO 876,38 zł 0,29%

materiały promocyjne - kubki i torby 8 839,44 zł 2,93%

D. głosowanie 52 212,95 zł 17,29%

mobilne punkty do głosowania 16 060,00 zł 5,32%

promocja - Ratusz 11 451,30 zł 3,79%

promocja - przestrzeń publiczna 442,80 zł 0,15%

promocja - media lokalne 5 485,50 zł 1,82%

promocja - Facebook 1 500,00 zł 0,50%

promocja - filmy 13 530,00 zł 4,48%

promocja - materiały na piknik 734,75 zł 0,24%

promocja - oklejenie rowerów cargo 1 328,40 zł 0,44%

promocja - plakaty 1 525,20 zł 0,51%

nagrody za frekwencję 155,00 zł 0,05%



Koszty obsługi procesu – kategorie szczegółowe

Kategorie Suma %

B. składanie/ C. weryfikacja 97 979,26 zł 32,45%

weryfikacja - szacunkowy koszt pracy urzędników 73 911,00 zł 24,48%

maraton - szacunkowy koszt pracy urzędników 347,00 zł 0,11%

warsztaty – szacunkowy koszt pracy urzędników 1 735,00 zł 0,57%

promocja - plakaty 1 189,41 zł 0,39%

promocja - media lokalne 6 204,00 zł 2,05%

promocja – Ratusz 3 929,85 zł 1,30%

promocja – broszura 738,00 zł 0,24%

promocja – filmy 9 225,00 zł 3,06%

promocja - Facebook 700,00 zł 0,23%



Charakterystyka respondentów i respondentek ankiety 
elektronicznej dla mieszkańców i mieszkanek
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