
 
 

Protokół z VII posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Data posiedzenia:  7 listopada 2022 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:  17.00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 18.30 

Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Lechosław Dzierżak 

2. Michał Guć 

3. Sebastian Jędrzejewski 

4. Kajetan Lewandowski 

5. Łukasz Strzałkowski 

6. Piotr Szpajer 

7. Magdalena Warmowska 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:  

1. Dawid Całkowski (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni) 

Temat obrad: 

Sformułowanie rekomendacji do zmian procedury przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego  

w kolejnej edycji. 

Porządek obrad: 

1. Skrótowe przedstawienie wybranych wątków, poruszonych we wstępnym raporcie 

ewaluacyjnym z procesu BO2022, oraz wyników ich analiz.  

2. Omówienie propozycji podziału środków pomiędzy pulę miejską i dzielnicową w nadchodzącej 

edycji BO.  

3. Rekomendacje dotyczące zmian procedury przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego 2023. 

4. Wolne wnioski.  

Przebieg Posiedzenia:  

Ad.1. Skrótowe omówienie wybranych wątków, ze wstępnego raportu ewaluacyjnego z procesu 

BO2022 przez pracownicę Laboratorium Innowacji Społecznych. 

Członkowie Rady ds. BO, biorąc po uwagę wyniki analiz ze wstępnego raportu ewaluacyjnego 

BO2022, jednogłośnie zdecydowali, że nie znajdują w nich przesłanek do wprowadzania radykalnych 

zmian w regulaminie BO, wymagających zmian w obowiązującej uchwale w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Niemniej zaproponowano by zostały dopracowane 



 
procedury w aktach wykonawczych prawa miejscowego, czyli zarządzeniach, szczególnie 

dotyczących weryfikacji projektów składanych w nadchodzącej edycji oraz realizacji projektów 

wybieranych w BO.  

Ad.2. Członkowie Rady ds. BO zaproponowali aby podział środków dla nadchodzącej edycji BO 

uwzględniał ostatecznie 2 000 000 zł na pulę miejską (jako wynik połączenia kwoty podstawowej 

dedykowanej dla tej puli oraz pozostałych środków, które nie zostały rozdysponowane w puli 

projektów miejskich w ramach edycji BO2022). 

Ad. 3.  Podczas spotkania rozważane było: 

1) wprowadzenie zakresów tematycznych w nadchodzącej edycji BO 

Postanowienia: Radni rekomendują, aby podobnie jak w ostatniej edycji BO, zastosować zakres 

tematyczny jedynie dla projektów miejskich. Ponieważ zagadnienia związane z adaptacją do zmian 

klimatu nadal były licznie wymieniane przez ankietowanych mieszkańców i autorów projektów w 

propozycjach zakresu na kolejną edycję procesu, członkowie Rady rekomendują aby zakres 

tematyczny „Klimatyczny Budżet Obywatelski” obejmował całą pulę środków przeznaczonych na 

projekty miejskie. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, by w ramach projektów miejskich 

możliwe było składanie projektów dotyczących dróg i infrastruktury miejskiej (remonty, budowa 

ścieżek rowerowych, chodników itp.), Rada rekomenduje by KBO dotyczył nie tylko działań 

adaptacyjnych z zakresu zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych, w ramach błękitno-zielonej infrastruktury oraz działań edukacyjnych, kulturalnych i 

informacyjnych w tych obszarach, lecz również rozbudowy infrastruktury rowerowej; 

2) zwiększenia kosztu projektu dzielnicowego małego 

Postanowienia: Radni rekomendują aby zwiększyć koszt projektu dzielnicowego małego do kwoty 

maksymalnie 20 000 zł. Powodem propozycji jest inflacja skutkująca wzrostem kosztów usług;  

3) Wprowadzenie zmian z harmonogramie procesu BO 2023 

Postanowienia: Radni rekomendują aby pozostać przy ostatnio przyjętym harmonogramie, 

zakładającym głosowanie we wrześniu. Zwrócono uwagę, że w miesiącu tym głosowanie odbywa się 

również w Sopocie i Gdańsku, co mogłoby być przestrzenią do wspólnej promocji procesu  

z sąsiadującymi miastami. 

Ad. 4. Jeden z członków Rady postulował aby uskutecznić monitoring realizowanych projektów w taki 

sposób aby w sytuacji niewykonania zadania zmierzającego do zakończenia projektu, w terminach 

planowanych w harmonogramie, jednostka realizująca uzasadniała zaistniałą sytuację.  

Pracownica z Laboratorium Innowacji Społecznych nadmieniła, że obecnie dopracowywany jest 

projekt nowego zarządzenia w sprawie realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Gdy będzie gotowy, zostaną skonsultowane jego zapisy z Radą ds. BO. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Warmowska 


