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Ogólne wnioski

• Ogólna pozytywna ocena przebiegu procesu przez 
mieszkańców (średnia 4,37 na 6-stopniowej skali)

• Znaczący wzrost liczby złożonych wniosków oraz nowych 
autorów projektów dzielnicowych

• Zainteresowanie nowymi kategoriami zadań dopuszczonych w 
ramach BO oraz kategorią małych projektów dzielnicowych

• Frekwencja w głosowaniu utrzymana na podobnym poziomie 
(wzrost o 0,4%)

• Pozytywne doświadczenia z warsztatowym wypracowywaniem 
projektów miejskich



Czego chcieliśmy się dowiedzieć w ramach 
ewaluacji?

• Ocena poszczególnych elementów procesu:
- Jak przebiegła tegoroczna edycja BO i jak wypadła w stosunku do lat 
poprzednich?
- Jak oceniono nowe elementy procedury?
- Jakie zmiany w BO widzieliby w kolejnych edycjach jego uczestnicy? 

• Pytania badawcze:
• Czy nowe zadania zainteresowały nieuczestniczących wcześniej w 

BO?
• Czy wprowadzenie projektów małych wpłynęło na sposób składania 

projektów dużych (% wykorzystania całej puli)?
• W jaki sposób skorzystano z nowego katalogu zadań?
• Jak oceniono sposób wypracowywania warsztatów miejskich?



Najważniejsze zmiany wprowadzone w BO 2019

• Suma środków: 10 178  864,23 zł

• 21 dzielnic + poziom miejski

Nowe elementy procedury:

- poszerzony katalog zadań – nie 
tylko inwestycje, również 
zadania „miękkie” oraz zakup 
wyposażenia

- dodatkowy podział projektów 
dzielnicowych na duże i małe

- projekty miejskie – do 1 mln   
złotych, zasięg ponaddzielnicowy, 
wypracowywane na warsztatach

- tryb odwoławczy od 
negatywnego wyniku weryfikacji

- możliwość dofinasowania projektu 
„pierwszego pod kreską” przez 
radę dzielnicy 



Źródła danych w ewaluacji BO 2019

Metody i źródła danych Symbol Termin 

Ankieta elektroniczna dla mieszkańców AM 17.06– 07.07.2019 

Ankieta elektroniczna dla urzędników AU 08.07-17.07.2019 

Spotkanie ewaluacyjne z urzędnikami SU 11.07.2019 

Spotkanie ewaluacyjne z 

mieszkańcami i mieszkankami 
SM 3.09.2019 

Spotkanie ewaluacyjne Rady ds. BO RBO 10.09.2019 

Analiza danych na temat wniosków i 

autorów 
- III-IX.2019 

Analiza danych z systemu głosowania - VII-IX.2018 

Analiza pozostałych danych 

zastanych1 
- VII-IX.2019 

 

 
1 Analiza danych obejmowała także porównania z danymi statystycznymi o mieszkańcach Gdyni 

pozyskanymi z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni. 

1    Analiza danych obejmowała także porównania z danymi statystycznymi o mieszkańcach Gdyni pozyskanymi z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni.



Projekty dzielnicowe



Liczba projektów dzielnicowych
• Znaczący wzrost liczby złożonych wniosków względem 

poprzedniego roku (także przy uwzględnieniu liczby 

wniosków złożonych do Przyjaznej Dzielnicy 2018)

• Do realizacji w dzielnicach w ramach BO 2019 trafi 

prawie czterokrotnie więcej zadań niż w każdej z trzech 

ostatnich edycji procesu.

• Znaczące przyrosty w liczbie złożonych wniosków 

względem zeszłego roku w niektórych dzielnicach, np. 7-

krotnie więcej wniosków na Chyloni i Chwarznie-Wiczlinie
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Liczba złożonych wniosków w dzielnicach
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Autorzy wniosków dzielnicowych

Znaczny wzrost liczby 
wnioskodawców projektów 
dzielnicowych, w tym ponad 
dwukrotny wzrost liczby nowych 
wnioskodawców, który częściowo 
można wiązać z poszerzeniem 
katalogu dopuszczalnych zadań i 
zaangażowaniem w BO osób, 
które dotąd składały wnioski w 
ramach Przyjaznej Dzielnicy
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Losy projektów dzielnicowych

Wysoki odsetek „sukcesu” projektów małych – prawie 50% złożonych wniosków z tej kategorii trafi 
do realizacji (vs. 18% spośród złożonych projektów dużych)
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• Wśród złożonych dużych 
projektów dzielnicowych 
dominowały - podobnie jak 
w latach ubiegłych -
przedsięwzięcia dotyczące 
zagospodarowania 
przestrzeni i małej 
architektury, remontów i 
budowy infrastruktury dla 
pieszych, nasadzeń zieleni 
oraz budowy i remontów 
obiektów sportowych i 
rekreacyjnych.

• Wśród zwycięskich
projektów tego typu 
najwięcej było tych 
dotyczących 
zagospodarowania 
przestrzeni, infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej oraz 
nasadzeń zieleni, placów 
zabaw i montażu 
oświetlenia.
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Źródło: Wnioski dzielnicowe małe zgłoszone w BO 2019 (n=115)

Kategorie szczegółowe wniosków dzielnicowych MAŁYCH

• Wśród złożonych małych 
projektów dzielnicowych 
dominowały te dotyczące 
wydarzeń i zajęć 
sportowych, wydarzeń 
kulturalnych oraz działań 
edukacyjnych.

• Wśród zwycięskich projektów 
najwięcej reprezentowało te 
same kategorie. Pokaźną 
część stanowią również 
projekty obejmujące 
działania integracyjne (np. 
festyny sąsiedzkie) oraz 
zajęcia z zakresu profilaktyki i 
ochrony zdrowia.



Powody nieskładania wniosków

Osoby głosujące w BO, ale niezainteresowane 

składaniem własnych wniosków jako powód 

podawały najczęściej brak pomysłu na projekt 

oraz obawę przed skomplikowaną procedurą

i brak czasu na przygotowanie projektu.
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Projekty miejskie



Liczba i typy projektów miejskich

Tematyka złożonych

projektów miejskich
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65 wstępnych pomysłów

38 propozycji projektów 
(po II warsztatach)

28 projektów zweryfikowanych 
pozytywnie

15 projektów miejskich na liście do 
głosowania wszystkich mieszkańców

N=38, jeden z projektów dotyczył 2 kategorii, dlatego 

suma wynosi 39



Losy projektów miejskich
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Rodzaj zgłaszanych projektów miejskich

• Ze względu na zapisy uchwały o BO, z 28 pozytywnie 

zweryfikowanych projektów na listę do głosowania trafiło jedynie 15. 
Najwięcej z nich dotyczyło zieleni miejskiej.

• Na liście znalazło się tylko po jednym projekcie dot. edukacji oraz 
komunikacji i organizacji ruchu, choć wśród pozytywnie 
zweryfikowanych projektów było najwięcej propozycji właśnie z tych 
dwóch obszarów.



Warsztaty wypracowywania 
projektów miejskich: uczestnicy

• Limit 100 uczestników warsztatów nie został 
wypełniony na etapie zapisów – zgłosiły 
się 93 osoby.

• Z warsztatu na warsztat liczba uczestników 
spadała. O ostatecznym kształcie listy 
projektów miejskich poddawanych pod 
głosowanie mieszkańców zadecydowały 
44 osoby, które wzięły udział w co najmniej 
dwóch spotkaniach (w tym w ostatnim).
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy 
była bez wątpienia kwestia „odpadania” 
po drodze części pomysłów na projekty, z 
którymi przyszli na warsztaty ich uczestnicy. 
Część osób, których propozycje nie 
przeszły wstępnej weryfikacji, nie czuły się 
zmotywowane do dalszej pracy nad 
pomysłami innych mieszkańców.

Liczba uczestników i uczestniczek warsztatów
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Warsztaty wypracowywania projektów 
miejskich: ocena warsztatów
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Ogólna ocena warsztatów wypracowywanie projektów 

miejskich przez uczestników warsztatów

Pomysł wspólnego wypracowywania 

projektów miejskich jest moim zdaniem 

świetny. Jednak ja byłam w grupie, w 

której nie znalazły się żadne projekty dot. 

mojego zakresu działania. Niektóre więc 

zostały zakwalifikowane do wykonania, 

a ja nie miałam szansy na 

wypowiedzenie się w kwestii zasadności 

czy możliwości ich realizacji. Omówienie 

pomysłów na forum i wysłuchanie 

stanowiska innych uczestników 

warsztatów uważam za bardzo cenne. 

[ankieta dla urzędników]

• Nowa formuła wypracowywania projektów miejskich 
została oceniona przez uczestników warsztatów dobrze. 
Zadowolona była z niej również znaczna część 
uczestniczących w spotkaniach urzędników.

• Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych zgłaszali 
szczegółowe uwagi do samego scenariusza 
warsztatów, dot. m.in. Ilości czasu poświęconego na 
poszczególne elementy procesu.

Źródło: ankieta ewaluacyjna przeprowadzona podczas warsztatów 

wypracowywania projektów miejskich.

Przykładowe wypowiedzi w ankietach:



Uwagi i rekomendacje co do przebiegu 
warsztatów
• Za mało czasu pomiędzy warsztatami i na 

samych warsztatach

• Podział na pracę w grupach tematycznych 
nie zawsze był efektywny. Niektóre projekty 
nie mieściły się w obszarze lub nie miały szans 
w tym, do którego zostały przydzielone, 
pomimo potencjalnego sukcesu w innym 
modelu pracy; brak możliwości pracy w kilku 
tematach jednocześnie.

• Niektóre projekty były lokalne – przydałoby się 
wzmocnienie weryfikacji ogólnomiejskości

• Rezygnacja z limitu 15 projektów na liście do 
głosowania 

• Uproszczenie procedury głosowania na 
projekty na listę

• Rezygnacja lub modyfikacja planu pierwszych 
warsztatów, skoncentrowanych na diagnozie 
potrzeb oraz dopracowanie samej diagnozy 
potrzeb

Przykładowe wypowiedzi w ankietach:

Zabrakło dodatkowego spotkania na 

warsztatach związanych z projektami 

miejskimi. W jednym dniu trudno jest wybrać 

najlepsze projekty z danej tematyki a potem 

jeszcze wybrane wnioski uszczegółowić i 

skosztorysować. Powinno się też do każdej 

grupy tematycznej dać po jednym urzędniku 

z każdej dziedziny,  żeby mógł wnieść swoją 

wiedzę i inne spojrzenie.

Chyba nie mam uwag - warsztaty zostały 

przeprowadzone wzorowo.

Super pomysł! Warty kontynuowania w 

kolejnych latach. Warto pomyśleć o 

przekazywaniu projektów, które nie wygrają 

do dalszej realizacji na miarę możliwości 

urzędu.

[ankieta dla uczestników warsztatów]



Weryfikacja



Koszty projektów dzielnicowych

167 167,97 zł 185 779,28 zł
241 948,22 zł

Złożone Poddane pod

głosowanie

Wybrane

Średni szacunkowy koszt dzielnicowych projektów dużych

• Zarówno wśród projektów dużych, jak i małych, częściej 

wygrywały projekty droższe (wyższy średni koszt projektów 
wygranych niż złożonych w danej kategorii).

• W całej puli złożonych projektów dużych zmalał natomiast 

udział projektów wykorzystujących ponad 70% puli dla 

danej dzielnicy: w 2018 roku takie propozycje stanowiły 
ponad połowę zgłoszonych zdań, w tym – jedynie 31%. 

Można to łączyć ze wzrostem środków na BO oraz 

wprowadzeniem szerszego zakresu dopuszczalnych zadań, 

co sprawiło że składano wnioski nie tylko inwestycyjne.

• Średni koszt składanych projektów małych sugeruje, że 

zaproponowany limit 10 000 zł okazał się w większości 

przypadków wystarczający.
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69%

33% 28% 33% 42% 51%
31%
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Projekty wykorzystujące ponad 70% środków

Projekty wykorzystujące mniej niż 70% środków

Udział złożonych wniosków dużych dzielnicowych, na które 

przypadało ponad 70% środków w dzielnicach/w puli projektów 

dużych dzielnicy. 
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Średni szacunkowy koszt projektów małych



• Średni koszt składanych i kierowanych do realizacji projektów dzielnicowych wzrasta z każdym 
kolejnym rokiem. 

• W tym roku „skok” względem poprzedniego roku był największy ze wszystkich dotychczasowych 
edycji, co wiąże się bezpośrednio ze znaczącym wzrostem puli środków przypadających na dzielnice 
w tegorocznym BO. 

• Średni koszt zwycięskich dużych projektów dzielnicowych przekroczył w 2019 roku po raz pierwszy 
kwotę 200 000 zł.

58 590,34 zł
93 106,33 zł

154 349,91 zł 165 185,41 zł
191 747,48 zł

241 948,22 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

300 000,00 zł

BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019

Średni szacunkowy koszt projektów dużych dzielnicowych wybranych do realizacji w BO w latach 2014-2019

Koszty projektów dzielnicowych – c.d.



Wyniki weryfikacji wniosków

76%

81%

75%

79%

66%

76%

9%

5%

3%

16%

3%

2%

2%

7%

4%

8%

8%

18%

11%

14%

11%

24%

2%

BO14 (n=308)

BO15 (n=222)

BO16 (n=187)

BO17 (n=167)

BO18 (n=147)

BO19 (n=341)

0% 50% 100%

Dopuszczone do głosowania Wycofane

Odrzucone - formalnie Odrzucone - merytorycznie

Niedopuszczone (brak danych) Zdyskwalifikowane przez Prezydenta - naruszenie regulaminu

Weryfikacja projektów dzielnicowych

39% 34% 3% 24%BO19 (n=38)

0% 50% 100%
Weryfikacja projektów miejskich

Źródło: dane o wnioskach BO 2015-2019

Niewybrane na listę 
głosowania, 

zweryfikowane pozytywnie



Wyniki weryfikacji – projekty zweryfikowane 
negatywnie

Liczba projektów dzielnicowych

zweryfikowanych negatywnie i ich losy

Liczba projektów miejskich zweryfikowanych 

negatywnie i ich losy

Źródło: dane o wnioskach BO 2019
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Złożone odwołania
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Projekty zweryfikowane negatywnie - brak formalne

Projekty zweryfikowane negatywnie - niemożliwe do

realizacji
Złożone odwołania

Odwołania rozpatrzone pozytywnie



Szczegółowe powody niezakwalifikowania 
projektów dzielnicowych do głosowania

1%
2%
4%

4%

6%

6%

7%

7%

9%

9%
Zdyskwalifikowany przez Prezydenta w związku z naruszeniem

regulaminu BO2019

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

Zgłoszony został inny podobny projekt

Źródło: Wnioski dzielnicowe zgłoszone w BO 2019n=  81

• W BO 2019 do głosowania 

dopuszczono ponad 76% 

złożonych wniosków 

dzielnicowych.

• Powody odrzucenia wniosków 

na etapie weryfikacji, 

podobnie jak w latach 

ubiegłych, rozkładały się 

proporcjonalnie pomiędzy 

kilka kategorii.

• Po raz pierwszy 7 wniosków 

zostało skreślonych z list do 

głosowania przed jego 

rozpoczęciem w związku z 

naruszeniem regulaminu w 

zakresie promocji projektów. 



Szczegółowe powody niezakwalifikowania 
projektów miejskich do głosowania

4%
4%
4%
4%

13%

13%

57%

Niewybrany podczas trzeciego warsztatu

Przekroczenie kwoty przeznaczonej na

projekt miejski

Brak możliwości realizacji projektu we

wskazanej lokalizacji

Złożono niekompletny projekt

Wycofany przez Wnioskodawcę

Projekt niemożliwy do realizacji ze

względów technicznych

Projekt przewidziany do realizacji z innych

środków

n=  23
Źródło: Wnioski miejskie wypracowane na 

warsztatach w BO 2019

• Ponad połowa wniosków 

wypracowanych na warsztatach nie 

trafiła pod głosowanie z powodu 

ograniczenia w regulaminie do max. 15 

projektów, które mogły trafić na listę do 

głosowania.

• Spośród 38 projektów przygotowanych 

na warsztatach, negatywnie 

zweryfikowano 10, czyli ponad 26%. 

Odsetek ten należy uznać za wysoki, 

biorą pod uwagę, że logika warsztatów 

wypracowywania projektów miała służyć 

powstaniu propozycji zweryfikowanych 

co do możliwości realizacji jeszcze 

podczas spotkań warsztatowych.

• Najczęstszym „merytorycznym” 

powodem odrzucenia było 

przekroczenie limitu 1 mln złotych na 

pojedynczy projekt.



Jednostki miejskie zaangażowane w weryfikację
• W związku z poszerzeniem katalogu zadań, w BO 2019 

zaangażowanych została rekordowa liczba jednostek 

administracji: 7 jednostek miejskich i 15 komórek UM.

• Najwięcej projektów było weryfikowanych w Wydziale 

Architektoniczno-Budowlanym i Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji, oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni 

i Gdyńskim Centrum Sportu.

• Oprócz ujętych na wykresie jednostek, które odpowiadały 

za weryfikację >10 projektów, w ten etap zaangażowane 

były także Biuro Pełnomocnika ds. osób z 

niepełnosprawnościami, Biuro Plastyka Miasta, LIS, MOPS, 

Sam. Ref. ds. Jakości Życia i Integracji Systemów 

Zarządzania, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, 

Wydział Ochrony Dziedzictwa, Wydział Polityki Rodzinnej, 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 

Zarząd Komunikacji Miejskiej. 

• Ponad połowa urzędników, którzy brali udział w tegorocznej 

weryfikacji, była zaangażowana w działania w związku z BO 

po raz pierwszy.

182

166

141

127

49

33

33

21

18

17

14

11

W. Arch.-Bud. UM

W. Gosp.Nier. i Geod. UM

Zarząd Dróg i Zieleni

Gdyńskie Centrum Sportu

Biuro Ogrodnika Miasta

Wydział Inwestycji UM

Wydział Kultury UM

Wydział Edukacji UM

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wydział Środowiska UM

Wydział Budynków UM

Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba zweryfikowanych wniosków dzielnicowych i miejskich

6%

16%

26%

53%

wszystkie 6 edycji

4 lub 5 edycji

2 lub 3 edycje

pierwsza edycja

n=51

Zaangażowanie 

urzędników w 

kolejne edycje 

BO



Praca urzędników

Czas poświęcony na weryfikację jednego projektu

4

6

8

8

9

9

11

11

14

16

18

21

22

27

119

159

WKSiI UM

Wydział Środowiska UM

Centrum Aktywności Seniora

Biuro Plastyka Miasta

Wydział Inwestycji UM

WZKiOL UM

Zarząd Dróg i Zieleni

Miejska Biblioteka Publiczna

Wydział Budynków UM

WA-B UM

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wydział Edukacji UM

Wydział Kultury UM

Biuro Ogrodnika Miasta

Gdyńskie Centrum Sportu

WGNiG UM

Maksymalne obciążenie pracowników w jednostce  

- największa liczba projektów w danej 

komórce/jednostce przypadająca na jednego 

pracownika

11%

31%

3%

33%

17%

25%

11%

10%

8%

11%

17%

30%

28%

24%

18%

6%

3%

18%

0% 25% 50% 75% 100%

karta weryfikacji lokalizacji

karta weryfikacji szczegółowej

wynik weryfikacji

szczegółowej jako lider weryf.

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

• Najbardziej obciążeni w procesie weryfikacji byli pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz 
Gdyńskie Centrum Sportu.

• Na poniższym wykresie przedstawiono orientacyjną ilość czasu 
poświęconą na weryfikację projektów na różnych etapach, w 
oparciu o dane uzyskane od urzędników, którzy wypełnili 
skierowaną do nich ankietę ewaluacyjną



Głosowanie



Frekwencja w głosowaniu w skali miasta

17,1%

19,90%
18,60%

15,60%

13,04% 13,51%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019

0,47 p.p. 
wzrostu

Źródło: Dane o głosujących w BO 2014-19,

dane o mieszkańcach z WPG, UMG

• Ogólna frekwencja na 

poziomie całego miasta 

została utrzymana na 

podobnym poziomie w 

dwóch ostatnich latach –

zanotowano niewielki wzrost 

względem roku poprzedniego 

(o 0,47 p.p.). 

• Przez 15 dni swoje głosy na 

gdyński Budżet Obywatelski 

2019 oddały łącznie 31 263 

osoby. To o 962 osoby więcej 

niż w roku 2018. 



Wyraźnie słabsza popularność projektów 
miejskich

13,5% 13,2%

10,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Ogółem Łącznie - głosy w

dzielnicach

Łącznie - głosy na

projekty miejskie

N = 31 263

• Wyraźnie mniej popularne 

wśród mieszkańców okazały 

się projekty z nowego, 

miejskiego poziomu BO –

oddało na nie głos niewiele 

ponad 10% mieszkańców i 

mieszkanek miasta.

• Łącznie w BO 2019 

zagłosowały 31.263 osoby. 

Na projekty dzielnicowe 

łącznie głos oddały 30.523 

osoby, 

a na projekty miejskie 23.967.



Źródło: dane o głosujących BO 2014-2018, dane o mieszkańcach z Wydziału Polityki Gospodarczej UMG

Frekwencja w dzielnicach
W stosunku do lat 

poprzednich, 

frekwencja w 

głosowaniu 

spłaszczyła się –
głosowano 

podobnie na terenie 

całej Gdy, a liderzy 

frekwencji nie 

odbiegali tak 

znacząco od reszty, 

jak w ubiegłych 

latach. 



Sposób oddawania głosów

2%

30%

12%

11%

10%

34%
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0 projektów
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Projekty dzielnicowe

23%

17%
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37%
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0 projektów

1 projekt

2 projekty

3 projekty

4 projekty

5 projektów

Projekty miejskie

N = 31 263

• Wśród głosujących na projekty dzielnicowe przeważały 2 główne sposoby głosowania: wykorzystanie wszystkich 

dostępnych punktów lub koncentracja tylko na 1 projekcie

• Osoby, które oddały głosy na projekty miejskie, najczęściej wybierały po 5 projektów.

• Aż 23% głosujących pominęła w głosowaniu poziom miejski i wskazała jedynie preferowane zadania dzielnicowe.



Osoby głosujące

24%

17%

34%

20%

5%

0%

5%
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20%
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35%

40%

poniżej 25

lat

25 - 34 lat 35 - 54 lat 55 - 74 lat 75 lat i

więcej

N = 31 263

• Podobnie jak w latach poprzednich, najniższa frekwencja w głosowaniu w BO dotyczy najstarszych 

mieszkańców, tj. grupy wiekowej 75+, która jako jedyna charakteryzowała się niższą frekwencją niż 

ogółem w Gdyni.

• Najbardziej popularne głosowanie w BO było wśród osób w wieku średnim, tj. 35-54 lata.

56%

44%

kobiety mężczyźni

Płeć głosującychWiek głosujących



Frekwencja w grupach wiekowych

N = 31 263
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Źródło: Dane o głosujących BO 2014-2019, dane z Wydziału Polityki Gospodarczej UMG  oraz Wydziału Strategii, na podst. danych z Ewidencji Meldunków UM

• W tym roku odnotowano słabszą niż we wcześniejszych edycjach frekwencję w najmłodszych grupach wiekowych 

(za wyjątkiem grupy 7-12), natomiast niewielki wzrost w grupie 35-44 oraz wśród seniorów.

• Powracający co roku w pytaniach otwartych w ewaluacji wątek „głosujących niemowląt” zestawiony z danymi, 

które wskazały niewielki udział w głosowaniu osób w grupie 0-6 lat (drugi najniższy w historii BO w Gdyni).



Powody nieuczestnictwa w głosowaniu 
na projekty w BO 2019

20%

20%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Nie wiedziałem/am o tym głosowaniu

Chciałem/am, ale nie było interesujących projektów

Nie byłem/am zainteresowany/a tym głosowaniem

Nie ma to sensu

Zapomniałem/am

Nie byłam/em zameldowany, mieszkam od niedawna

Inne

Miałem/am trudności z zagłosowaniem

n= 20, osoby które wzięły udział w ankiecie i nie zagłosowały w BO 2019

Dlaczego nie zagłosował/a Pan/i na projekty z Budżetu Obywatelskiego?



Zagadnienia horyzontalne



Informacja i promocja



Ocena działań promocyjnych

• Ponad połowa wypełniających 

ankietę ewaluacyjną oceniła 

widoczność i dostępność informacji 

o BO dobrze lub zdecydowanie 

dobrze.

• Lepiej pod tym względem wypadły 

oceny etapu głosowania (łącznie 

70%) niż składania wniosków 

(łącznie 54%). Należy jednak wziąć 

pod uwagę, iż ankiety były 

wypełniane właśnie na etapie 

głosowania (w trakcie lub 

bezpośrednio po nim).

20%

31%

34%

39%

24%

16%

15%

11%

6%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Na etapie składania

wniosków

Na etapie głosowania

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle

Raczej źle Zdecydowanie źle

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla mieszkańców. (n=1717)

Jak ocenia Pan/i widoczność i dostępność informacji o 

aktualnej edycji BO w mediach i przestrzeni miasta?



Źródła informacji o BO

32%

26%

24%

17%

16%

14%

10%

9%
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5%

5%

5%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40%

z facebooka, mediów społecznościowych

z plakatów (rozwieszonych w mieście, na klatkach…

od rodziny/znajomych

z czasopisma „Ratusz”

ze strony gdynia.pl lub aplikacji gdyńskie centrum kontaktu

z mediów lokalnych (telewizja, radio, prasa, portale…

ze strony bo.gdynia.pl

od radnych (dzielnicy, miasta)

z ulotek

od osoby, która złożyła projekt

nie pamiętam, trudno powiedzieć

w punktach mobilnych do głosowania, na wydarzeniach…

od pracowników miejskich instytucji

inne

z pamięci /pamiętam co roku

Źródło: Wszyscy respondenci ankiety online dla mieszkańców. (n=1717)

Najskuteczniejszym kanałem informowania wśród ankietowanych okazały 
się media społecznościowe oraz plakaty w klatkach.
Trzecim, równie ważnym komponentem promocji są znajomi/rodzina, a 
więc bezpośredni, niezależni „rzecznicy” BO.

Skąd dowiedział/a się Pan/i o głosowaniu na 

Budżet Obywatelski 2019?



Źródła informacji o BO

0%

10%

20%
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40%

50%

poniżej 25 lat 25 - 34 lat 35 - 54 lat 55 - 74 lat 75 lat i więcej

Z Facebooka, innych mediów społecznościowych Z plakatów (rozwieszonych na mieście, na klatkach schodowych, w komunikacji)

Od rodziny/znajomych Z czasopisma „Ratusz”

Ze strony www.gdynia.pl lub aplikacji Gdyńskie Centrum Kontaktu Z mediów lokalnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe)

Ze strony www.bo.gynia.pl Od radnych (dzielnicy, miasta)

Z ulotek Od osoby, która złożyła projekt

W podziale na kategorie wiekowe powtarzają się przewidywalne tendencje związane z promocją: osoby po 55 r.ż. w 

dużej mierze zaczerpnęły informacji z „Ratusza” oraz bezpośrednio od innych osób, a więc z bardziej tradycyjnych 

kanałów, natomiast osoby w wieku 25-34 – głównie z mediów społecznościowych.



Formy wsparcia dla wnioskodawców

43%

37%

25%

9%

21%

18%

4%

21%

Broszura informacyjna (wersja

papierowa lub elektroniczna)

Cennik kosztów projektu

Instrukcja do Portalu Mapowego

Maraton pisania wniosków (9

marca 2019 w PPNT)

Pomoc pracowników LIS

Indywidualne konsultacje z

urzędnikami wydziałów i…

Budżet Wieczorową Porą

(wieczorne konsultacje LIS)

Z żadnych z powyższych

n=110, osoby które złożyły lub podjęły próbę złożenia wniosku

Autorzy projektów, którzy 

wypełnili ankietę 

ewaluacyjną, pytani o 

wykorzystywane formy 

wsparcia przy tworzeniu 

projektów, deklarowali 

najczęściej, że korzystali w 

broszury informacyjnej BO 

cenników projektów oraz 

instrukcji korzystania z portalu 

mapowego Miasta Gdyni.



Środki na BO i harmonogram 

procesu



Wysokość środków na BO

Kwota na BO w roku 2019 wzrosła 
wręcz skokowo w stosunku do lat 
poprzednich, co związane było 
m.in. z nowelizacją ustawy o 
samorządzie, która zobowiązała JST
do zwiększenia kwoty na BO do 
wysokości min. 0,5% wydatków za 
rok poprzedni.

W 2019 roku na BO została 
przekazana kwota stanowiąca 
0,6889% wydatków z roku 2017.

W efekcie wysokość środków z BO 
„na głowę” mieszkańca/mieszkanki 
wzrosła prawie dwukrotnie – z 24 zł 
w roku poprzednim do 41 zł w 
ostatniej edycji procesu.

Wielkość kwot przeznaczanych na Budżet 
Obywatelski w Gdyni w latach 2014-2019

3 000 000 zł 

4 000 000 zł 

4 330 000 zł 

4 660 000 zł 

5 660 000 zł 

10 020 649 zł 

3 000 000 zł 

4 597 797 zł 

5 203 544 zł 

5 310 198 zł 

5 898 400 zł 

10 178 864 zł 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kwota bazowa Pozostała kwota z poprzedniej edycji [ ] Kwota łączna

Źródło: ZP nr 402/19/VIII/R z dnia 29.01.2019 r. wraz ze zmianami oraz dane archiwalne. 
Kwoty zaokrąglone do pełnych złotówek.

12 zł 19 zł 21 zł 21 zł 24 zł 
41 zł 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wysokość środków z BO w Gdyni 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kolejnych edycjach



Wysokość środków na BO – c.d.

77 zł 

50 zł 44 zł 39 zł 34 zł 
23 zł 

90 zł 

51 zł 44 zł 

70 zł 

40 zł 41 zł 

 -   zł

 25 zł

 50 zł

 75 zł

 100 zł

Katowice Gorzów

Wielkopolski

Lublin Częstochowa Białystok Gdynia

2018 2019

Źródło: Łączne kwoty Budżetów Obywatelskich w latach 2018 i 2019 podzielone przez liczbę ludności w poszczególnych latach według danych GUS z 01.01.2018 oraz 
01.01.2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/

W porównaniu do innych polskich miast podobnej wielkości, Gdynia znajduje się w środku stawki 

jeśli chodzi o wielkość kwoty z Budżetu Obywatelskiego przypadającej na mieszkańca/mieszkankę, 
choć zanotowała jeden z większych proporcjonalnych wzrostów pod tym względem.

Wysokość środków z BO w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2018 i 2019 w wybranych miastach

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/


Wykorzystanie środków z BO 

• W tegorocznej edycji BO osiągnięto rekordowo wysoki poziom 
wykorzystania środków – łącznie 94% w skali całego miasta.
W ramach projektów miejskich wyniósł on 99,9% puli środków 
na tę kategorię projektów, w ramach projektów dzielnicowych 
– 92,9% puli środków na te projekty.

• W aż 14 z 21 dzielnic wykorzystano w tym roku w pełni pulę 
dzielnicową.

• 6 rad dzielnic wykorzystało nową możliwość dofinansowania 
projektów „pierwszych pod kreską” w głosowaniu, decydując 
o dołożeniu na ich realizację łącznie 455 286 zł ze swoich 
budżetów.



Wykorzystanie środków z BO 2019 



99,51%

37,94%

84,18%

41,91%

77,92%

93,53%

0,49%

62,06%

15,82%

58,09%

22,08%

6,47%

Chwarzno-Wiczlino

Obłuże

Pogórze

Pustki Cisowskie-Demptowo

Redłowo

Wielki Kack

0,00% 50,00% 100,00%

środki z BO środki z rady dzielnicy

Całkowita 
wartość projektu

320 000,00 zł 

466 830,00 zł 

10 000,00 zł 

235 000,00 zł 

115 500,00 zł 

6 570,00 zł 

Sześć rad dzielnic skorzystało z nowej możliwości w BO i dofinansowało dodatkowe projekty dzielnicowe brakującą kwotą ze 
swoich budżetów. Wśród projektów znalazły się zarówno zadania małe (2), jak i duże (4). Najwięcej środków dołożyła Rada 
Dzielnicy Obłuże - 289 725,00 zł; drugie w kolejności  w tym zakresie był Pustki Cisowskie-Dempotowo - 136 500,00 zł .

Nowe możliwości dla dzielnic –
współfinansowanie projektów „pod kreską”



Ocena harmonogramu

Przykładowe wypowiedzi mieszkańców w ankietach:

Tegoroczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim pokryło się z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji. Nigdy nie jest to 
szczęśliwy czas na głosowanie, bo ludzie są zajęci wyjazdami na wakacje, urlopami, koloniami. Wybór innego terminu, przypadającego 
przed końcem roku szkolnego, dałby moim zdaniem większą frekwencję w wyborach

Moim zdaniem lepszym okresem na głosowanie była jesień, na początku wakacji dużo osób wyjeżdża a reszta planuje urlopy.

Gdańsk robi w innym terminie, inne miasta w innym i Gdynia też w innym. Zamiast wspólnej promocji każdy ciągnie w swoją stronę, a 
kończy się tym, że temat jest już przejedzony przed startem.

6% 53% 20% 14% 4% 4%

0% 25% 50% 75% 100%

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie
Ani pozytywnie, ani negatywnie Raczej negatywnie
Zdecydowanie negatywnie Trudno powiedzieć

n=51, urzędnicy, którzy wypełnili ankietę

Perspektywa urzędników – ocena tegorocznego 
harmonogramu

liczba 

wskazań

Postulaty mieszkańców z ankiety ewaluacyjnej 

(pytanie otwarte)

27 pozostawienie terminu głosowania wiosna/lato z 

drobnym przesunięciem (2-3 tygodnie)

27 pozostawienie obecnego terminu głosowania (i 

składania)

24 wydłużenie okresu głosowania

23 obecny termin głosowania jest niekorzystany

15 wydłużenie okresu składania wniosków

8 zmiana terminu głosowania na jesień / wiosnę 

(początek sezonu urlopowego/planowanie 

urlopu/sesja egzaminacyjna/wykluczanie szkół)

7 zmiana terminu głosowania na jesień

4 ustalenie spójnego terminu z innymi miastami w 

Trójmieście/Metropolii

1 mniejszy odstęp pomiędzy zgłaszaniem projektów a 

głosowaniem

1 ustalenie stałego harmonogramu składania i 

głosowania, powtarzającego się każdego roku



Ogólna ocena procesu



Ogólna ocena procesu przez ankietowanych 
mieszkańców

16%

8%

13%

11%

10%

38%

34%

47%

36%

39%

38%

37%

32%

37%

35%

6%

15%

6%

12%

13%

2%

5%

2%

4%

3%

1%

1%

0,2%

1%

1%

BO 2015

BO 2016

BO 2017

BO 2018

BO 2019

0% 50% 100%

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

n=4809

n= 832

n= 1663

n= 1568

n=1697

ŚREDNIA:

4,58 

4,21*

4,61

4,35

4,37

Biorąc wszystko pod uwagę, jaką ocenę wystawia Pan/i realizacji całego Budżetu Obywatelskiego 2019? 



Realizacja celów procesu według mieszkańców

39%

38%

21%

32%

29%

35%

18%

14%

18%

48%

45%

41%

40%

42%

44%

37%

39%

40%

8%

9%

19%

14%

15%

12%

22%

21%

17%

3%

4%

9%

8%

6%

5%

11%

12%

13%

1%

2%

6%

3%

4%

1%

6%

4%

5%

1%

2%

5%

3%

5%

3%

7%

9%

8%

Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowanych do potrzeb

mieszkańców

Trafny i sprawiedliwy wybór projektów do realizacji z perspektywy lokalnych

społeczności

Pobudzanie wśród mieszkańców dyskusji na temat ich najbliższego

otoczenia

Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta

Zwiększanie aktywności i zaangażowania mieszkańców

Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec”

Zawiązywanie się nowych znajomości i tworzenie okazji do współpracy

Lepsze rozumienie kompetencji samorządu i mechanizmów zarządzania

miastem

0% 50% 100%

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

n= 1697

Czy, w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w obecnej formule pozwala na realizację poniższych celów? 



Realizacja celów procesu według urzędników

28%

20%

4%

4%

46%

16%

16%

52%

56%

38%

25%

44%

38%

30%

10%

12%

26%

27%

4%

16%

18%

4%

6%

12%

22%

2%

18%

14%

2%

8%

10%

2%

2%

6%

4%

12%

12%

2%

12%

20%

Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Realizacja przez Miasto zadań lepiej

dopasowanych do potrzeb mieszkańców

Trafny i sprawiedliwy wybór projektów do realizacji z

perspektywy lokalnych społeczności

Efektywne wydatkowanie środków z budżetu

miasta

Zwiększanie aktywności i zaangażowania

mieszkańców

Poprawa relacji na linii „urząd – mieszkaniec”

Lepsze rozumienie kompetencji samorządu i

mechanizmów zarządzania miastem

0% 50% 100%

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

n=51

Czy, w Pana/i ocenie, Budżet Obywatelski w obecnej formule pozwala na realizację poniższych celów? 



Realizacja projektów



Ile trwa realizacja projektów?

41

40

27

14

9

4

18

22

118

0% 50% 100%

BO 2014

BO 2015

BO 2016

BO 2017

BO 2018

BO 2019

Projekty zrealizowane W trakcie realizacji Kolumna1

Źródło: dane na temat realizacji projektów w BO 2014-2019

n=41

n=40

n=31

n=32

n=31

n=115

Przykładowe wypowiedzi mieszkańców w ankietach:

Mam pewien niesmak w związku z późnym realizowaniem lub 

nierealizowaniem projektów z lat ubiegłych w mojej dzielnicy 

(Śródmieście) ale widzę też, że to się poprawia.

Terminy realizacji oraz konsultacje z pomysłodawca projektu są 

zdecydowanie do poprawy. Bardzo słaba komunikacja w tym 

zakresie. Brak informacji dla mieszkańców na temat: co dalej ze 

zwycięskimi projektami.

Jak co roku, powracającym wątkiem jest 

termin realizacji projektów. Z uwagi na 

coraz częstsze problemy z rozstrzyganiem 

procedury zamówień publicznych i 

wybraniem wykonawców, realizacja 

projektów przesuwa się w czasie. 

Dodatkowo projekty z BO łączone bywają z 

innymi inwestycjami miasta, co jest 

wskazane z punktu widzenia 

gospodarności, ale powoduje dodatkowe 

opóźnienia w realizacji zadań. 



Realizacja projektów – trudności z 
perspektywy urzędników i mieszkańców

Liczba 

wskazań Uwagi urzędników z ankiet

6 Utrudnienia w realizacji będące 

konsekwencją niedoszacowania kosztów 

projektów/niepełnej weryfikacji

5 Trudności z wyłonieniem wykonawcy 

związane ze wzrostem kosztów robót

2 Trudności w realizacji na terenach nie 

będących własnością gminy

2 Brak zgody wnioskodawcy na zmiany w 

projekcie

2 Rozrastanie się projektów na etapie realizacji 

w stosunku do pierwotnych założeń

1 Trudności z realizacją projektu w 1 roku 

budżetowym

Liczba 

wskazań
Uwagi mieszkańców z ankiet

29 Oczekiwanie szybszej realizacji projektów

5
Potrzeba dopilnowania jakości realizacji 

projektów przez wykonawców

3

Niewystarczające informacje na temat 

wcześniejszych projektów, w tym oznaczenie 

w przestrzeni projektów z BO

2
Postulat realizacji projektów w przeciągu 

roku kalendarzowego

2

Jakość realizowanych projektów powinna 

być tak samo wysoka jak poziom weryfikacji 

projektów w BO

1

Oficjalne komunikowanie możliwości 

realizacji projektów w okresie dłuższym niż 

rok



Koszty procesu



Koszty organizacji procesu BO 2019

Edycja
Koszt realizacji 

procesu

Kwota przeznaczona na 

projekty w BO

% jaki 

stanowią 

koszty 

organizacji 

względem 

wartości BO

BO 2018 272 126,00 zł 5 989 400,00 zł 4,54%

BO 2019 372 002,11 zł 10 178 864,23 zł 3,65%

11%

20%

22%6%

40%

system elektroniczny

koordynacja procesu

praca urzędników (innych niż LIS)

warsztaty wypracowywania

projektów miejskich
promocja i informacja

Podział wydatków na kategorie



Koszty obsługi procesu – kategorie szczegółowe

Kategorie Suma %

A. ogólne 147 866,60 zł 39,75%

koordynacja (ok. 2 pełne etaty/ 7 miesięcy) 75 937,68 zł 20,41%

system - strona i system obsługi projektów 40 959,00 zł 11,01%

promocja - gadżety 16 180,65 zł 4,35%

promocja - identyfikacja graficzna 12 484,50 zł 3,36%

promocja - inne 1 685,10 zł 0,45%

tłumaczenia 89,67 zł 0,02%

wsparcie - materiały (inne) 530,00 zł 0,14%

D. głosowanie 55 598,70 zł 14,95%

mobilne punkty do głosowania 26 281,80 zł 7,06%

promocja - gadżety 658,05 zł 0,18%

promocja - Ratusz 9 870,00 zł 2,65%

promocja - plakaty, ulotki 2 693,70 zł 0,72%

promocja - media lokalne 3 075,00 zł 0,83%

promocja - wydarzenia 689,00 zł 0,19%

promocja - Facebook 1 000,00 zł 0,27%

promocja - przestrzeń publiczna 10 866,71 zł 2,92%

promocja - konferencja 464,44 zł 0,12%



Kategorie Suma %

B. składanie/ C. weryfikacja 168 536,81 zł 45,31%

weryfikacja - szacunkowy koszt pracy urzędników 74 412,80 zł 20,00%

maratony - szacunkowy koszt pracy urzędników 6 888,00 zł 1,85%

promocja - plakaty, ulotki 12 277,90 zł 3,30%

promocja - media lokalne 7 257,00 zł 1,95%

promocja – ratusz 3 843,75 zł 1,03%

promocja – broszura 9 014,67 zł 2,42%

promocja – gadżety 6 519,00 zł 1,75%

promocja – filmy 4 305,00 zł 1,16%

promocja - warsztaty w szkołach 6 000,00 zł 1,61%

promocja - przestrzeń publiczna 12 088,01 zł 3,25%

promocja - pączki na Tłusty Czwartek 2 496,83 zł 0,67%

warsztaty – facylitatorzy 13 637,84 zł 3,67%

warsztaty – catering 9 161,55 zł 2,46%

warsztaty – materiały 367,20 zł 0,10%

wsparcie - materiały (inne) 267,26 zł 0,07%

Koszty obsługi procesu – kategorie szczegółowe



Najważniejsze propozycje 

zmian w procesie



Podział puli BO: projekty miejskie 

45%

43%

8%

4%

od 0% do 15%

od 16% do 30%

od 33% do 50%

od 55% do 100%

n = 1697

Jaki procent powinien być przeznaczony na projekty miejskie?

(w BO 2019 przeznaczono 15%) Średnia: 22%

Mediana: 20%

• 45% respondentów ankiety 

opowiedziało się za 

utrzymaniem puli środków 

miejskich na poziomie nie 

większym niż 15% całej kwoty 

środków na BO.

• Ponad połowa (łącznie 55%) 

oczekiwałoby zwiększenia tej 

proporcji, w tym największa 

grupa (43%) – jej zwiększenia 

do przedziału 16-50%.



Projekty dzielnicowe małe: ocena 
podziału środków i limitu na projekt

31%

42%

27%

od 0,00 zł do 10 000,00 zł

od 12 000,00 zł do 20 000,00 zł

od 25 000,00 zł do 100 000,00 zł

0% 20% 40% 60%

Jaka powinna być maksymalna kwota dla 

małych projektów?

52%

28%

10%

10%

10%

20%

30%

Więcej niż 30%

0% 20% 40% 60%

Jaki procent puli dzielnicowej powinien 

być przeznaczony na projekty małe?

n = 110, badani, którzy złożyli wniosek lub podjęli próbę jego złożenia

Średnia : 21 768,18 zł

Media: 20 000,00 zł



Zakres projektów – sugestie i wizje zmian
Liczba 

wskazań

Postulaty dot. zakresu projektów

37 likwidacja projektów szkolnych – na terenie 

szkół lub związanych z działalnością szkoły

34 wątpliwości dot. nowych kategorii (miękkie) -

zasadność, wąskie grupy odbiorców, nie są 

potrzebne

33 wskazane różne wyłączenia z obecnego 

regulaminu (na terenie szkół, stacji pogotowia 

ratunkowego, projektów miękkich, remonty dróg, 
miejsca pamięci)

14 likwidacja możliwości realizacji projektów na 

terenie kościołów

9 zmiany w regulaminie dot. ogólnodostępności, 

w tym lokalizacji projektów na terenach 

spółdzielni mieszkaniowych i in.

8 zakres projektów nie powinien mieć żadnych 

ograniczeń

8 brak możliwości łączenia projektów dużych z 

małymi, brak projektów łączonych

6 postulat umożliwienia realizacji z BO miejsc 

postojowych i parkingów

Przykładowe wypowiedzi w ankietach:

Skasować „małe projekty”, które jak się okazało służą wybranym 
grupom społecznym zarabianiu na i tak prowadzonej działalności. 
Koniecznie zabronić realizacji projektów na terenach szkół i 
kościołów. (…)pozwoliłbym na realizację projektów tylko związanych 
z nieogrodzonym, niezamkniętym gruntem miejskim. A jeśli projekt 
jest miękki to wymagałbym, żeby jego realizacja odbywała się w 
budynku miejskim(…).

ZAKAZ zgłaszania projektów utrudniających życie kierowcom, tj. 
zakaz zgłaszania projektów postawienia słupków lub innej 
infrastruktury uniemożliwiającej parkowanie. DLACZEGO? Dlatego, 
że skoro kierowcy parkują w miejscach, gdzie nie powinni, to znaczy 
że brakuje miejsc, gdzie mogliby zaparkować legalnie. Zamiast 
słupków w takich miejscach powinno się wyznaczyć miejsca 
parkingowe. Stanowcze NIE dla aktywistów miejskich, dla których 
wróg nr.1 to samochód (zwany przez nich „blachosmrodem”).

Projekty powinny dotyczyć dobra wspólnego, nie poszczególnych 
grup społecznych. Chyba, że tych na prawdę wykluczonych, jak 
niepełnosprawni lub imigranci. A nie, na litość, matek z dziećmi albo 
wycieczek dla seniorów. Pomoc seniorom w dostępie do 
technologii, albo usług med., albo byciu kreatywnym - ok. Ale kto 

wymyśla wycieczki ? Może projekt dla 35latkow na 2dniowa 
wycieczkę na Maltę?



Sposób głosowania – sugestie zmian
Liczba 

wskazań

Postulaty dot. zasad głosowania

45 możliwość głosowania na projekty z więcej niż 

jednej dzielnicy

24 techniczne uwagi/problemy dot. etapu 

głosowania

23 projekty małe powinny mieć osobne głosowanie, 

warunek głosowania na min. 1 projekt mały i duży

13 więcej informacji o projektach na etapie 

głosowania

10 uproszczenie zasad i sposobu głosowania 

(głosowanie było trudne, skomplikowane, 

głosowanie bez podawania PESEL)

2 możliwość głosowania wyłącznie w dzielnicy 

zamieszkania

2 podniesienie granicy wieku osób głosujących

2 mobilne punkty do głosowania - w każdej 

dzielnicy/wielu punktach

1 możliwość głosowania tradycyjnego dla osób 

które mają problem z korzystaniem z internetu

1 zmiana zasad oceny projektów (1 głos = 1 punkt)

Przykładowe wypowiedzi w ankietach:

Możliwość glosowania na projekty dzielnicowe bez 
ograniczenia do jednego osiedla - przykład Gdynia 

Północ. Oksywie, Obłuże, Pogórze mogą interesować 
mieszkańca Babich Dołów. Słabe projekty w tym roku dla 
Gdyni Północ.

Uważam, że błędem jest wrzucenia „dużych” i „małych” 
projektów dzielnicowych do jednego worka. Utrudnia to 

czytelność głosowania. Zastanawiam się też, czy nie 
powinien być limit zgłoszonych projektów do dzielnicy.

Oddzielenie projektów miękkich od inwestycyjnych miało 
swoje uzasadnienie i było czytelne, inwestycje  w mieście 
i dzielnicach są niezbędne do ich rozwoju i 
funkcjonowania dzielnicy, zupełnie inna wartość mają 
projekty miękkie służące głównie integracji, a teraz 
złączone są w jedno i nadawany jest priorytet.



Najczęściej poruszane wątki w ankiecie 
ewaluacyjnej (N=1697)

>100 wskazań
Zwiększenie kwoty na BO, m.in.:

- systematyczny wzrost co roku

- porównanie do % przeznaczanego w innych 

miastach

- konkretne wskazania: 15-20 mln

60 – 100 wskazań
Zwiększenie promocji procesu, m.in.:

- większa promocja w dzielnicach

- bardziej widoczne nośniki, np. billboardy

- grupa na FB

- inna formuła wsparcia autorów

30 – 60 wskazań
• Głosowanie w więcej niż 1 dzielnicy

• Wyłączenie projektów dot. terenów szkół

• Wyłączenie jakiegokolwiek finansowania 

instytucji samorządowych; wyłączenie 

„projektów standardowych”

• Ograniczenie projektów „partykularnych”; 

wątpliwości dot. projektów miękkich dla 

„określonych grup społecznych” oraz projektów 

pisanych przez potencjalnych wykonawców

• „Duzi gracze” w BO – szkoły, kościół, radni

20 – 30 wskazań
• Uwagi co do zasadności części projektów i przebiegu 

weryfikacji, m.in.:

- projekty „niszowe”

- projekty uciążliwe dla części mieszkańców

• Termin głosowania – niekorzystny ze względu na bliskość 

wakacji:

- przesunięcie na 1. połowę czerwca

- przesunięcie na jesień

• Przedłużenie terminu głosowania

• Odrębne głosowanie na projekty małe i duże

• Uwagi techniczne dot. głosowania

• Przedłużająca się realizacja projektów – zniechęcająca do 

procesu



Charakterystyka respondentów ankiety 
elektronicznej

99%

1%

Tak

Nie
n= 1717

60%

40% Kobieta

Mężczyzna

n= 1717

15%

22%

45%

17%
2%

1. poniżej 25 lat
2. 25 - 34 lat
3. 35 - 54 lat
4. 55 - 74 lat

n= 1717

3%3%2%

24%

68%

1. Podstawowe

2. Gimnazjalne

3. Zasadnicze

zawodowe
4. Średnie

5. Wyższe

n= 1717

Głosowanie w BO 2019
Płeć

Wiek respondentów Wykształcenie



Gdynia, październik 2019

Chcesz o coś zapytać?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

A może ciekawią Cię szczegółowe dane 

dot. BO 2019?

Napisz do nas na bo@gdynia.pl

lub zadzwoń pod numer (58) 727 39 10, 

od poniedziałku do piątku w godz. 9-17

bo.gdynia.pl

mailto:bo@gdynia.pl
https://bo.gdynia.pl/

