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Mieszkasz w Gdyni, masz świetny pomysł 
na zmianę otoczenia, lub propozycję anga-
żującą sąsiadów? Podziel się swoim 
planem z innymi! W poniedziałek, 25 stycz-
nia, rozpoczyna się etap przyjmowania 
wniosków do gdyńskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2021.

Budżet Obywatelski to wydzielone z budżetu 
miasta fundusze, o których rozdysponowaniu 
decydują mieszkańcy Gdyni. Tegoroczna pula 
środków do wykorzystania to ponad 11 mln zł. 
Co można zrobić dzięki tej kwocie? Naprawdę 
sporo! Poprzednie edycje Budżetu Obywatel-
skiego pokazały, że gdynianki i gdynianie od 
2014 roku angażują się w sprawy miasta               
i zgłaszają projekty, które poprawiają jakość 
życia w Gdyni. To właśnie dzięki pomysłom 
mieszkańców na terenie poszczególnych dzielnic 
powstały nowe place zabaw, plenerowe siłownie, 
wybiegi dla psów oraz miejsca, w których można 
bezpiecznie spędzić wolny czas. 

Nowości w Budżecie Obywatelskim
Dzięki środkom z BO dało się także zagospoda-
rować tereny zielone i poprawić bezpieczeństwo 
w poszczególnych częściach Gdyni. W tym roku, 
podobnie jak w BO2020, zgłaszane projekty 
zostaną podzielone na dwie kategorie. Swoje 
pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno      
w kategorii dzielnicowej, jak i miejskiej. Zmieniła 
się także procedura dotycząca projektów 
miejskich. Te mogą być składane przez grupę 
minimum trzech autorów w tym samym czasie co 
projekty dzielnicowe. Podstawą będzie wypełnio-
ny wniosek projektowy. Warto również dodać, że 
w Budżecie Obywatelskim 2021 w ramach 
projektów miejskich możliwe jest składanie 
wniosków o określonym zakresie tematycznym 
pod nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski”. 
Kryzys klimatyczny wymaga przygotowania 
rozwiązań, które pomogą miastu zaadaptować 
się do czekających je wyzwań, a pomysły miesz-
kańców w tym zakresie powinny mieć na celu 
ograniczenie negatywnych skutków zmian 
klimatu.

TYLE PROJEKTÓW WYBRANO DO 
REALIZACJI W DOTYCHCZASOWYCH 

EDYCJACH BO
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Projekty dotyczą obszarów:

Przestrzeń 
publiczna

Edukacja

Komunikacja 
i organizacja ruchu

Zdrowie 
i polityka społeczna

Sport i rekreacja

Zieleń i ochrona 
środowiska

Kultura

Z puli BO nie można:
budować parkingów i miejsc postojowych 
dla samochodów (chyba że są to miejsca 
dla osób z niepełnosprawnościami). Warto 
podkreślić, że parkingi mogą wchodzić      
w skład projektu, ale nie mogą być jego 
dominującą częścią;

finansować tylko dokumentacji projektowej;

realizować inwestycji wymagających 
uzupełnień, bez których nie będzie można       
z nich korzystać;

budować, przebudowywać, remontować 
budynków (chyba że inwestycja poprawi 
dostęp dla osób z niepełnosprawnościa-
mi);

finansować pomysłów sprzecznych                 
z działaniami miasta z poprzednich lat albo     
z przyjętymi planami, strategiami lub 
programami miasta;

zakładać działań, które na etapie oceny 
projektu wymagają pogłębionych analiz 
związanych z oceną skutków proponowa-
nych rozwiązań dla ruchu;

finansować pomysłów sprzecznych                   
z prawem, naruszających prawa osób 
trzecich, noszących znamiona pomocy 
publicznej;

łączyć projektów miękkich z inwestycyjny-
mi (chyba że się ściśle ze sobą wiążą);

realizować projektów w różnych lokaliza-
cjach, jeśli dotyczą innych celów.

25.01-22.02 - składanie projektów 
poprzez formularz wniosku
23.02-14.05 - weryfikacja i uzupełnienia 
w projektach
10.03-19.05 - odwołania od negatywnej 
oceny (projekty dzielnicowe i miejskie)
do 19.04 - warsztaty dopracowywania 
projektów miejskich
do 26 maja - ogłoszenie list projektów 
dopuszczonych do głosowania
7.06-21.06 - głosowanie na projekty 
dzielnicowe i miejskie za 
pośrednictwem strony www.bo.gdy-
nia.pl
do 25.06 - ogłoszenie wyników głoso-
wania. Lista zawierająca liczbę głosów
oddanych na każdy z projektów zostanie 
opublikowana na stronach 
internetowych bo.gdynia.pl oraz na 
stronie gdynia.pl

Harmonogram BO 2021

Przed nami ósma edycja Budżetu Oby-
watelskiego. Mimo wyzwań, jakie przy-
niósł nam czas pandemii, udało nam się 
powiększyć pulę środków BO. Na reali-
zację Państwa pomysłów mamy do 
rozdysponowania ponad 11 milionów 
złotych.  

Tym razem szczególnie zachęcam do 
składania projektów, których celem jest 
przyczynianie się do adaptacji lub łago-
dzenia zmian klimatu. To ważne, ponie-
waż zjawiska wynikające z kryzysu 
klimatycznego wszyscy doświadczamy 
coraz bardziej namacalnie. 
Pamiętajmy – możemy wpływać na 
otaczającą nas rzeczywistość. 

Wojciech
Szczurek

Prezydent
Miasta Gdyni



Projekty dzielnicowe zgłaszamy z podzia-
łem na duże i małe. Małe to te o wartości nie 
większej niż 10 tys. zł, duże - których koszt 
nie przekracza 90 proc. puli dla danej dziel-
nicy. Niezależnie od wartości, pod każdym 
projektem należy zebrać poparcie.

Projekt dzielnicowy trzeba złożyć każdy z nas. 
Jedyny warunek – mieszkać w Gdyni. By to 
zrobić, należy swój pomysł opisać na 
specjalnym formularzu i złożyć go między      
25 stycznia a 22 lutego 2021 r.:
●  elektronicznie – na stronie bo.gdynia.pl
● elektronicznie – przez skrzynkę podawczą 
ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ - wybierając 
formularz „Pismo ogólne do podmiotu 
publicznego”
● pocztą – przesyłając wniosek na adres 
Laboratorium Innowacji Społecznych,               
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia,                     
z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”
● osobiście  – składając w siedzibie 
Laboratorium Innowacji Społecznych lub           
w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań 
Śmidowicza 49.

Projekt krok po kroku
1. Opisz zadanie i podaj jego koszty. Skorzy-
staj z cenników dostępnych na bo.gdynia.pl   
w zakładce „Do pobrania” lub skontaktuj się       
z urzędnikami z odpowiednich wydziałów.
2. Pamiętaj o dostarczeniu listy z podpisami 
poparcia mieszkańców dzielnicy, dla której 
zgłaszasz projekt, do siedziby LIS. Aktualny 
wzór list poparcia znajdziesz na stronie 
bo.gdynia.pl.
3. Jeśli Twój pomysł jest inwestycją, wskaż jego 
lokalizację. Numer działki znajdziesz w Gdyń-
skim Portalu Mapowym. Instrukcję obsługi serwisu 
znajdziesz na stronie www.bo.gdynia.pl.                     
w zakładce „Do pobrania”. Do wniosku dołącz                    

Projekty dzielnicowe: to trzeba wiedzieć

mapę z zaznaczoną lokalizacją projektu. Jeśli 
składasz projekt miękki – możesz zasugero-
wać miejsce realizacji, ale może ono ulec 
zmianie.
4. Możesz złożyć dowolną liczbę projektów.

Czy projekt może dotyczyć tylko dzielnicy, 
w której mieszkam?
Możesz złożyć propozycję dotyczącą dowolnej 
dzielnicy – np. tej, w której pracujesz albo którą 
często odwiedzasz. Dopiero na etapie głoso-
wania będziesz musiał/a zdecydować, na 
projekty z której – tylko jednej – dzielnicy 
zagłosujesz.

Czy projekt musi być zrealizowany na 
terenie jednej dzielnicy?
Tak. W uzasadnionych przypadkach część 
działań można planować na terenach bezpo-
średnio graniczących z daną dzielnicą.

Czy można proponować zmiany na 
terenach nienależących do miasta?
Tak, ale do takiej propozycji należy dołączyć 
oświadczenie właściciela terenu. Jeśli projekt 
wygra, właściciel działki będzie musiał podpi-
sać umowę, w której przekaże w bezpłatne 
używanie posiadaną nieruchomość.  
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Wzór oświadczenia i umowy użyczenia 
znajdziesz na stronie internetowej bo.gdy-
nia.pl. Koniecznie zadbaj, by właściciel 
działki zapoznał się z zapisami umowy przed 
podpisaniem oświadczenia!

Czy można składać projekty dotyczące 
terenów szkół i innych miejskich jedno-
stek?
Tak, ale efekty ich realizacji muszą być 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych, 
nie tylko np. uczniów danej szkoły.

Czy pod projektem muszą się podpisać 
mieszkańcy dzielnicy, której on dotyczy?
Tak. Na liście poparcia musi podpisać się 
wymagana liczba osób zamieszkujących        
w tej dzielnicy, której dotyczy projekt.

Dlaczego oryginał listy poparcia musi 
trafić do LIS?
Wynika to z przepisów RODO. LIS musi 
posiadać oryginały list poparcia, żeby chronić 
dane mieszkańców zgodnie z przepisami 
prawa i mieć pewność, że nie zostaną one 
wykorzystane do innych celów niż proces BO.

Dlaczego nie można łączyć projektów 
miękkich z inwestycyjnymi?
Projekty składane przez mieszkańców muszą 
zawierać działania spójne i dążące do 
realizacji obranego celu. W praktyce oznacza 
to, że nie można składać niezależnych od 
siebie pomysłów, niemających logicznego 
powiązania.

Czy można się odwoływać od negatywnej 
oceny wniosków?
Tak. Są na to trzy dni robocze od momentu 
otrzymania informacji o wynikach weryfikacji 
dla projektu.

DZIELNICA ŁĄCZNA KWOTA
PULA ŚRODKÓW NA

PROJEKTY DUŻE*
PULA ŚRODKÓW NA

PROJEKTY MAŁE
LICZBA WYMAGANYCH
PODPISÓW POPARCIA

Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie - Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino
Wzgórze Św. Maksymiliana

244 262 zł
1 057 936 zł
563 414 zł
506 575 zł
511 231 zł
272 887 zł
321 696 zł
415 441 zł
310 620 zł
306 951 zł
441 079 zł
521 947 zł
481 337 zł
409 850 zł
382 882 zł
305 179 zł
393 064 zł
381 101 zł
509 067 zł
467 582 zł
343 947 zł

219 835 zł
952 142 zł
507 072 zł
455 918 zł
460 108 zł
245 598 zł
289 526 zł
373 897 zł
279 558 zł
276 256 zł
396 971 zł
469 752 zł
433 203 zł
368 865 zł
344 594 zł
274 661 zł
353 758 zł
342 991 zł
458 160 zł
420 824 zł
309 553 zł

24 426 zł
105 794 zł
56 341 zł
50 658 zł
51 123 zł
27 289 zł
32 170 zł
41 544 zł
31 062 zł
30 695 zł
44 108 zł
52 195 zł
48 134 zł
40 985 zł
38 288 zł
30 518 zł
39 306 zł
38 110 zł
50 907 zł
46 758 zł
34 395 zł

2
12
21
11
14
7
8
3

10
7
9

18
14
6

12
8
8
11
11
17
10

*  maksymalny koszt projektu dużego



Projekty dla całego miasta
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Przedsięwzięcia ważne z perspektywy 
całej Gdyni, dotyczące potrzeb 
mieszkańców różnych dzielnic to 
projekty miejskie, o wartości do miliona 
złotych.

Jak powstają projekty miejskie?
W tym roku projekty miejskie zgłaszane są 
w tym samym czasie i analogicznie do 
projektów dzielnicowych, a następnie będą 
dopracowywane na warsztatach. Projekty 
miejskie muszą:
• dotyczyć potrzeb mieszkańców więcej niż 
jednej dzielnicy;
• być ważne z punktu widzenia całego 
miasta lub jego znacznej części;
• być złożone przez 3 osoby;
• uzyskać poparcie na listach co najmniej 
30 osób mieszkających na terenie miasta 
Gdyni.

Zgłoszone projekty miejskie przejdą ocenę 
formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną,     
a następnie dopracowywane będą podczas 
warsztatów z udziałem autorów, urzędników 
oraz zainteresowanych mieszkańców.

W wyniku pracy warsztatowej złożone 
projekty miejskie będą mogły być łączone 

Dlaczego warto złożyć projekt  w Budże-
cie Obywatelskim?
To jeden z najbardziej bezpośrednich 
sposobów, w jaki można wpływać na zmiany 
w mieście. Mieszkańcy i mieszkanki dosko-
nale wiedzą, jakich działań chcą i potrzebują 
w swojej najbliższej okolicy oraz w całej 
Gdyni. Zaangażowanie gdynian i gdynianek, 
ten dialog, jest potrzebny dla zrównoważo-
nego rozwoju miasta. 

Czy wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego projektu jest trudne?
Jest kilka zagadnień szczegółowych, 
które mogą sprawić trudność autorom 
projektów. Dlatego zostały przygotowane 
materiały pomocnicze, m.in. cenniki             
i instrukcja obsługi portalu mapowego 
dostępne na stronie internetowej bo.gdy-
nia.pl. Pomocą  w przygotowaniu projektu 
służą pracownicy Laboratorium Innowacji 

lub ulegać znaczącym zmianom za zgodą 
ich autorów. Informacja o liczbie i formie 
warsztatów zostanie opublikowana na 
stronie Budżetu Obywatelskiego oraz 
przekazana autorom projektów.

Czy projekt miejski może być 
zlokalizowany na terenie tylko jednej 
dzielnicy?
Tak, ale pod warunkiem, że efekty jego 
realizacji będą przydatne także 
mieszkańcom innych części Gdyni.

Na czym będą polegały warsztaty 
dopracowywania projektów miejskich?
Autorzy projektów miejskich zapraszani 
będą na spotkania z urzędnikami, 
podczas których ich projekty będą 
rozwijane czy modyfikowane tak, żeby 
były możliwe do realizacji. Terminy tych 
spotkań będą ustalane po etapie 
weryfikacji ogólnej z autorami konkretnych 
projektów.

Społecznych, wydziałów Urzędu Miasta        
i  jednostek miejskich. Jeśli po złożeniu 
projektu okaże się, że coś trzeba doprecy-
zować albo poprawić, z autorkami  i autora-
mi skontaktują się urzędnicy miejscy. 

O czym szczególnie warto pamiętać, 
składając projekt w tej edycji BO? 
O tym, że projekty miejskie można skła-
dać na podobnych zasadach co dzielni-
cowe, a ich szczegółowy zakres będzie 
dopracowywany na warsztatach. Zdecy-
dowaliśmy się na wprowadzenie tej 
zmiany, żeby ułatwić mieszkańcom 
zgłaszanie projektów dotyczących 
całego miasta. Ważne jest także to, że 
w tym roku, w ramach projektów miej-
skich wydzielona zostaje specjalna 
kategoria tematyczna, czyli Klimatyczny 
Budżet Obywatelski (KBO). 

Dlaczego akurat „klimatyczny”, a nie 
np. „pieszy” czy „kulturalny”?
Po raz pierwszy wydzielamy kategorię 
tematyczną w projektach miejskich, być 
może kolejne edycje będą skupiać się 
na tych, a może jeszcze innych zagad-
nieniach. W tym roku postawiliśmy na 
ochronę klimatu i środowiska, ponieważ 
widzimy, że aktualnie to jeden z tema-
tów szczególnie angażujących miesz-
kańców. To też ważny temat dla gdyń-
skiego samorządu. 

Czy w projektach w ramach Klimatycz-
nego Budżetu Obywatelskiego mogą 
być ujęte wydatki na np. małą architek-
turę, czy inne formy wyposażenia?

Tak, należy jednak pamiętać, że koszty te 
mogą być jedynie dodatkiem do projektu              
i muszą wpływać na kompletność 
planowanego pomysłu. Jego głównym 
założeniem musi być dążenie do realizacji 
celów związanych z adaptacją do zmian 
klimatu. 

KLIMATYCZNY 
BUDŻET OBYWATELSKI   
KATALOG PROJEKTÓW

+ zwiększenie efektywności  
energetycznej  i  udziału 
al ternatywnych źródeł  pozyskiwania 
energi i  (np.  panele fotowoltaiczne 
na budynkach miejskich);
+ zmniejszenie emisj i  CO2 (np. 
poprawa spójności  s ieci  dróg 
rowerowych, uspokojenie ruchu 
samochodowego)
+ zwiększenie i lości  z ie leni             
w mieście (np. parki  k ieszonkowe, 
pielęgnacja drzew dorosłych, 
nasadzenia),  
+ efektywne gospodarowanie wodą 
(np. ogrody deszczowe i  inne formy 
małej  retencj i ) ,  
+ działania edukacyjne, kul turalne    
i  informacyjne

W RAMACH KBO NIE MOGĄ BYĆ 
REALIZOWANE PROJEKTY 
ZAKŁADAJĄCE:
-  zwiększenie dostępności  i  jakości  
t ransportu zbiorowego
- dof inansowanie do już 
funkcjonujących programów 
miejskich,
-  inwestycje przekładające się na 
zyski  lub oszczędności  
indywidualnych mieszkańców czy ich 
grup

Michał 
Guć
Wiceprezydent
Gdyni
ds. innowacji

 
PULA ŚRODKÓW BO 2021 PRZEZNACZONYCH 

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW MIEJSKICH

 2 000 517 zł

Park kieszonkowy Dąbrowa to jeden                
z dziewięciu parków, które mają powstać      
w Gdyni w ramach realizacji zwycięskiego 
projektu miejskiego BO2019.
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Porozmawiaj o budżecie

Spotkajmy się 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy 
pisaniu wniosku lub masz pytania 
związane z Budżetem Obywatelskim 
2021 - zachęcamy do rozmowy!
 
Dzień Otwarty Budżetu 
Obywatelskiego  
sobota, 30 stycznia, 
godz. 10:00-15:00 
 
Budżet Wieczorową Porą – punkt 
konsultacyjny LIS  
w każdy wtorek między 25 stycznia      
a 22 lutego, od godz. 17.00 
do godziny 20:00. 
 
Spotkania odbędą się online lub 
stacjonarnie (jeśli będzie to 
możliwe). Śledź stronę internetową 
bo.gdynia.pl, profil na Facebooku 
Budżet Obywatelski Gdynia lub 
zadzwoń pod numerem tel. 58 727 39 
10, żeby otrzymać aktualne 
informacje.  

Jeśli chcesz złożyć wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego, a potrzebujesz pomocy     
w jego przygotowaniu, możesz zwrócić się 
do urzędników miejskich. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną i ograniczoną 
możliwość osobistych spotkań w przypad-
ku pytań i wątpliwości można skorzystać    
z przygotowanej listy kontaktowej. 
Dostępna jest ona na stronie internetowej 
bo.gdynia.pl w zakładce KONTAKT. Zapla-
nowano także spotkania informacyjne        
w formie online. 

Co warto wiedzieć przed złożeniem 
swojego projektu?
Każdy pomysł musi spełniać określone 
kryteria. Wśród nich kluczowa jest 
ogólnodostępność, która oznacza, że do 
określonych projektów dostęp powinni mieć 
wszyscy mieszkańcy Gdyni. Jeśli:    
- zakładasz inwestycję w infrastrukturę (np. 
sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – 
dostęp do niej muszą mieć wszyscy zaintere-
sowani mieszkańcy przez co najmniej sześć 
godzin dziennie od poniedziałku do piątku     
(w godz. 8.00-22.00) oraz przez dziesięć 
godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godz. 
8.00-22.00); 
- planujesz zakup wyposażenia dla podmio-
tu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców 
- będą mogli z niego korzystać wszyscy zainte-
resowani gdynianie w godzinach pracy tego 
podmiotu, a poza godzinami – na zasadach 
określonych przez ten podmiot;  
- planujesz złożenie projektu dotyczącego 
organizacji wydarzeń, zajęć itp. konieczne 
jest  umożliwienie  korzystania  z efektów 
realizacji projektu w pełnym zakresie wszyst-
kim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni  

w ramach określonej grupy docelowej 
projektu (np. młodzież, seniorzy) lub,                    
w przypadku ograniczonej liczby miejsc,  
otwarty nabór uczestników. 

W przypadku wątpliwości czy projekt jest 
ogólnodostępny, ostateczną decyzję                   
o dopuszczeniu go do głosowania podejmuje 
Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. 
Budżetu Obywatelskiego.

Kolejnym kryterium, jakie powinien spełniać 
przedłożony projekt, jest uniwersalne 
projektowanie, czyli umożliwienie korzystania 
z niego również mieszkańcom ze specjalnymi 
potrzebami, np. z niepełnosprawnością 
ruchową. W praktyce oznacza to, że: 
zakładając budowę nowych obiektów rekreacji 
(np. placów zabaw, siłowni, obiektów 
sportowych) powinno się: 
- uwzględnić w nich urządzenia dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową czy sensoryczną (intelektualną, 
wzrokową i słuchową) oraz potrzeby 
opiekunów z niepełnosprawnością ruchową, 
- wziąć pod uwagę możliwości dostępu do 
terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami 
oraz swobodne dojście do niego trasą wolną 
od barier; planując modernizację istniejących 
obiektów rekreacji i sportów, powinno 
uwzględnić się poprawę dostępności oraz 
uzupełnienie ich o urządzenia dostępne dla 
wszystkich. 

Z kolei planując organizację zajęć, wydarzeń 
trzeba starać się wybierać te miejsca, które 
spełniają zasady dostępności lub zapewnić 
alternatywny dostęp (np. zakładając koszty 
wynajmu/zakupu urządzeń, które tę 
dostępność zapewnią) oraz uwzględnić 
działania zapewniające możliwość wzięcia        
w nich udziału osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

Składane projekty powinny być również 
celowe i gospodarne, zgodne z zasadami 
współżycia społecznego i kompletne. 

Wycena: Przed złożeniem wniosku oszacuj 
koszty  i sprawdź, czy mieszczą się w puli 
środków przeznaczonych na BO. Jeśli 
będzie trzeba, urzędnicy poprawią ją na 
etapie weryfikacji. Wartość jednego projektu 
nie może przekroczyć: w przypadku 
projektów miejskich: kwoty 1 miliona 
złotych, w przypadku małych projektów 
dzielnicowych: kwoty 10 tysięcy złotych,      
w przypadku dużych projektów 
dzielnicowych: kwoty równej 90% puli 
środków na daną dzielnicę;

Lokalizacja: w formularzu jest miejsce na 
podanie lokalizacji oraz numerów działek 
(sprawdzisz je w Gdyńskim Portalu 
Mapowym). Jeśli projekt ma zostać 
zrealizowany na działce nienależącej do 
miasta, pamiętaj, by załączyć do formularza 
odpowiednie oświadczenia związane              
z własnością gruntu;

          

Podpisy poparcia: liczba wymaganych 
podpisów jest zmienna – zależy od wielkości 
dzielnicy i liczby mieszkańców (sprawdź w tab. 
na str. 10). Pamiętaj jednak, że oryginały list 
poparcia muszą trafić do LIS do końca  okresu 
składania projektów (czyli do 22 lutego) - 
nawet jeśli składasz wniosek elektronicznie.

Co dalej?
Złożone projekty będą analizowane pod 
kątem formalnym oraz możliwości realizacji. 
Na obu etapach – w przypadku braków lub 
potencjalnych trudności – urzędnicy będą         
z Tobą w kontakcie. Informacje na temat 
przebiegu całego procesu znajdziesz na 
bo.gdynia.pl.

Weryfikację zakończymy w maju, między           
7 a 21 czerwca wybierzemy w głosowaniu 
zadania, które trafią do realizacji.

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie 
zostaną opisane na specjalnej platformie, do 
której przekierowanie będzie można znaleźć 
na stronie bo.gdynia.pl. Każdy projekt będzie 
miał oddzielną stronę, na której będzie można 
zapoznać się z pełnym opisem pomysłu, 
przygotowanym przez jego autora. W zakład-
kach widoczne będą także uwagi od urzędni-
ków, którzy weryfikowali projekt i sprawdzali, 
czy pomysł autora/autorki jest możliwy do 
realizacji. 

Kiedy poznamy wyniki głosowania?
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do       
25 czerwca. Zrealizowane zostaną projekty             
z największym poparciem, które można              
w całości sfinansować ze środków Budżetu 
Obywatelskiego. Aby projekt miejski mógł 
zostać skierowany do realizacji, musi na niego 
zagłosować minimum 1000 osób, a na dzielni-
cowy – 50 osób. Niewykorzystane środki (np. 
zbyt małe na realizację kolejnego projektu)          
z największym poparciem przejdą na kolejną 
edycję BO. W przypadku projektów dzielnico-
wych rada właściwej dzielnicy może zadecy-
dować o dołożeniu środków ze swojego 
budżetu na wykonanie projektu małego lub 
dużego  o największym poparciu, który znalazł 
się tuż „pod kreską”. W przypadku projektów 
miejskich, o dofinansowaniu projektu „pod 
kreską” może zadecydować Rada Miasta. 
Zarówno w przypadku projektów dzielnico-
wych, jak i miejskich brakującą część środków 
będą mogli przekazać także darczyńcy. 

W dzielnicy z największą frekwencją w głoso-
waniu zostanie zrealizowany dodatkowy 
projekt duży. W dzielnicach, które zajmą 
drugie i trzecie miejsce pod względem 
frekwencji, zostaną zrealizowane dodatkowe 
projekty małe. Prezydent przeznaczy na nie 
dodatkowe środki z budżetu miasta. Po 
ogłoszeniu wyników głosowania Prezydent 
wskaże jednostki miejskie/wydziały Urzędu 
Miasta, które otrzymają zadanie realizacji 
konkretnych projektów. Jednostki te będą 
odpowiedzialne za wybór wykonawców zgod-
nie z obowiązującymi je przepisami. 


