
 
 

Protokół z VI posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Data posiedzenia:  27 października 2022 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:  17.00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 19.15 

Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Anna Brzeska-Cupisz 

2. Agnieszka Bzoma-Żebrowska 

3. Lechosław Dzierżak 

4. Michał Guć 

5. Kajetan Lewandowski 

6. Paulina Nocuń-Zwierzchlejska 

7. Piotr Szpajer 

8. Mariola Śrubarczyk-Cichowska 

9. Magdalena Warmowska 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:  

1. Dawid Całkowski (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

 

Temat obrad: 

Zapoznanie uczestników spotkania ze wstępnymi wynikami ewaluacji procesu BO 2022 oraz wspólny 

namysł nad wprowadzeniem ewentualnych zmian procedury przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 

w kolejnej edycji. 

Porządek obrad:  

1. Omówienie wstępnych wyników ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2022. 

2. Ustalenia w sprawie dalszej pracy Rady w sprawie wypracowania rekomendacji 

dotyczących proponowanych zmian w przyszłej edycji. 

 

Przebieg Posiedzenia:  

Ad. 1 

Przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych omówili prezentację ze wstępnymi wynikami 

ewaluacji dziewiątej edycji BO2022. W prezentacji ujęte zostały informacje, których źródłem były: 

ankiety ewaluacyjne dla mieszkańców, autorów projektów i urzędników weryfikujących wnioski, a także 

dane z systemu do składania i weryfikacji projektów oraz głosowania. 

Prezentowane wnioski poddawane były bieżącej analizie i dyskusji. Wśród omawianych wątków pojawiły 

się: 



 
• Poszukiwanie rozwiązań dla sytuacji sygnalizowanych w ankietach i wybrzmiewających w 

statystykach z danych zastanych: 

o słabsza ocena promocji procesu co mogło mieć wpływ na przewagę liczebną 

wnioskodawców, uczestniczących w poprzednich edycjach procesu nad liczbą 

wnioskodawców po raz pierwszy składających wniosek oraz niższej, w porównaniu do 

edycji BO 2021, frekwencji w głosowaniu; 

Pomysły: zintensyfikowanie działań podczas kampanii informacyjnej o etapach procesu przy 

większej współpracy z pozostałymi jednostkami miejskimi oraz zagospodarowanie osobnej 

przestrzeni dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu na gdyńskiej stronie. 

o niewielka ilość projektów dużych poddanych pod głosowanie w 9 dzielnicach 

powodujących brak możliwości oddania 3 głosów; 

Pomysły: zmniejszenie liczby możliwych głosów na projekty duże oraz zwiększenie 

minimalnego wymaganego progu poparcia, aby projekt mógł zostać dopuszczony do 

realizacji, ustalonego w zależności od liczby mieszkańców w dzielnicy. 

• Promocja procesu BO 

Pomysły w tym wątku dotyczyły: 

o wspólnej promocji głosowania wraz z Sopotem i Gdańskiem, jeśli zostaniemy przy 

harmonogramie procesu podobnym do edycji BO 2022, 

o dodawania linków do artykułów na podstronach strony internetowej BO, dotyczących 

realizacji poszczególnych projektów zwycięskich, 

o większego promowania BO na stronie miejskiej gdynia.pl (kampania całoroczna a nie 

tylko w czasie składania wniosków i glosowania) poprzez: założenie osobnej zakładki na 

stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu, na której publikowane byłyby 

wszystkie artykułu dotyczące realizacji zwycięskich projektów, w tym artykuły 

podsumowujące realizację projektów o konkretnej tematyce oraz informacje dotyczące 

aktualnego proces. 

• Sugestia niewprowadzania nowych zmian w procesie (co może być kłopotliwe pod kątem 

planowania procesu z uwagi na zmiany w uchwale oraz dla mieszkańców), o ile nie występują 

ważne i pilne przesłanki, a skupienie się nad dopracowaniem przepisów wykonawczych, 

zapewniających lepsze jego funkcjonowanie na etapach: weryfikacji wniosków i realizacji 

projektów, biorąc pod uwagę jego uczestników: wnioskodawców i urzędników. 

 

Ad.2.  

Podczas spotkania ustalono, że pracownicy LIS prześlą wszystkim członkom Rady ds. BO przedstawioną 

podczas spotkania prezentację w celu przygotowania się na następne spotkanie poświęcone 

wypracowaniu rekomendacji dotyczących proponowanych zmian w przyszłej edycji procesu. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Warmowska 

 


