
Jeśli chcesz zgłosić wniosek do 
Gdyńskiego Budżetu Obywatelskie-

go 2016 powinieneś już zacząć się do 
tego przygotowywać. W piątek, 1 kwie- 
tnia 2016, rozpoczyna się przyjmowa-
nie projektów. Na te, które zostaną
ocenione jako poprawne pod wzglę-
dem  merytorycznym, gdynianie będą 
głosować między 12 a 25 września.

Tegoroczna pula gdyńskiego Budże-
tu Obywatelskiego to 5 203 543,65 zł 

– 4 330 000 zł stanowią środki przyzna-
ne na rok 2016, 873 543,65 zł wynosi 
kwota niewykorzystana w roku 2015. 
Pieniądze te mogą zostać przeznaczo-
ne na projekty znajdujące się w kom-
petencji gminy dotyczące działań inwe-
stycyjnych i remontowych w przestrzeni 
publicznej (z wyłączeniem budynków), 
rekreacji, zmian organizacji ruchu na 
drogach gminnych i wewnętrznych 
oraz ładu przestrzennego w zakresie 
estetyzacji otoczenia. Na terenie szkół              
i przedszkoli mogą być realizowane pro-
jekty dotyczące estetyzacji otoczenia 
lub rekreacji. 

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego 
może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, 
który zbierze dla projektu poparcie 
25xmieszkańców zameldowanych 
wxdzielnicy, której dotyczy wniosek. 
Formularz wniosku do Budżetu Oby-
watelskiego znajduje się na stronie
www.bo.gdynia.pl. Wypełniając go 
warto zwrócić uwagę na dwie nowo-
ści. By dać projektodawcom lepsze               
możliwości zaprezentowania swojego 
pomysłu, wniosek zawiera skrótowy 
opis zgłaszanego projektu (do 300 
znaków) uzupełniony o mapkę miejsca,       
w którym projekt miałby być realizowa-
ny (może być odręczna).

Aby projekt mógł zostać rozpatrzony, 
musi zostać złożony od 1 do 30 kwietnia 
w formie elektronicznej: poprzez stronę  
www.bo.gdynia.pl lub mailem na adres 
bo@gdynia.pl. Osoby nie mające dostę-
pu do internetu mogą złożyć wniosek 
osobiście lub przesłać za pośredni-
ctwem poczty tradycyjnej (z dopiskiem 

„Projekt – Budżet Obywatelski”) na 
adres: Laboratorium Innowacji Spo-

łecznych al. Zwycięstwa 96/98, Gdy-
nia (PPNT Gdynia, budynek IV, par-
ter). Pomocy w wypełnianiu wniosków
szukać można m.in. w siedzibie LIS oraz 
radach dzielnic (adresy na stronie inter-
netowej www.gdynia.pl). 

Wszystkie niezbędne wnioskodawcy 
informacje – przykładowe kosztorysy, 
oświadczenie właściciela nieruchomo-
ści i wzór umowy, o ile projekt ma być 
realizowany na terenie innym niż gminny, 
kwoty B.O. przyznane na dzielnice oraz 
oczywiście formularz wniosku znaleźć 
można na stronie www.bo.gdynia.pl       
w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W kwietniu odbędzie się sześć ma-
ratonów pisania wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego. Warto wziąć w nich 
udział – obecni będą przedstawiciele 
wydziałów Urzędu Miasta i jednostek 
miejskich. Odpowiedzą na pytania,   
rozwieją wątpliwości, pomogą w prawi-
dłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Sobota, 2 kwietnia 
godz. 10:00 – 13:00 spotkanie dla mieszkańców Babich Dołów, Oksywia, Obłuża, Pogórza,                
w siedzibie  Rady Dzielnicy Oksywie  ul. Godebskiego 8, SP nr 33
godz. 15:00 – 18:00 spotkanie dla mieszkańców Cisowej, Pustek Cisowskich-Demptowa, Chyloni, 
w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia ul. Morska 192, SP nr 10
Sobota, 9 kwietnia 
godz. 10:00 – 13:00 spotkanie dla mieszkańców Leszczynek, Grabówka, Działek Leśnych,                
Witomina - Radiostacji, Witomina - Leśniczówki, Chwarzna – Wiczlina, SP nr 12, ul. Stawna 4/6 
godz. 15:00 – 18:00 spotkanie konsultacyjne dla Śródmieścia, Kamiennej Góry, Wzgórza Świętego 
Maksymiliana, Redłowa, Orłowa, w siedzibie Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5, SP nr 21 
Sobota, 16 kwietnia 
godz. 10:00 – 13:00 spotkanie dla mieszkańców Wielkiego Kacka, Małego Kacka, Karwin, Dąbrowy  
w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, SP nr 42 
Sobota, 23 kwietnia
godz. 10:00 – 17:00 ogólnomiejski maraton pisania wniosków – Centrum Konferencyjne Pomorskiego 
Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98 
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