Tak głosowali gdynianie w Budżecie Obywatelskim

W zakończonym głosowaniu na gdyński Budżet Obywatelski 2017 wzięło udział ponad 36 tysięcy
mieszkańców. Do realizacji wybrano 31 projektów (bez Projektu +1). Natomiast na Przyjazną Dzielnicę
zagłosowało prawie 25 tysięcy gdynian. W ramach tego głosowania zrealizowanych zostanie 36 projektów.
Od 18 września do 2 października na Budżet Obywatelski zagłosowało 36 525 osób, czyli 15,56 procent
mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsi głosujący urodzili się w 2017 roku (było ich 188), zaś
najstarsza osoba miała 102 lata. Do realizacji wybrano 31 projektów (bez Projektu +1). Natomiast w głosowaniu na
Przyjazną Dzielnicę udział wzięło 24 838 osób, czyli 10,58 procent uprawnionych, dzięki czemu zrealizowanych
zostanie 36 projektów. Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy zameldowany mieszkaniec Gdyni (niezależnie od
wieku) oraz osoby, które złożyły oświadczenie o zamieszkaniu w Gdyni.
Szczegółowe wyniki podczas konferencji prasowej przedstawił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni oraz Paweł Brutel,
przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej Rady Miasta.
- Konsulatacje społeczne, pod nazwą Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica po dwóch tygodniach głosowania
zostały zakończone. Po raz kolejny możemy być zadowoleni z frekwencji. Była ona co prawda nieco niższa niż w
zeszłym roku, ale i tak przyzwoita. Rekord frekwencji padł w tym roku w Orłowie wynosząc 46,65 procent – powiedział
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
W ramach Budżetu Obywatelskiego można było wybierać spośród 132 projektów dotyczących inwestycji, poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub rekreacji i estetyzacji otoczenia. Najwięcej projektów było na Dąbrowie – 10,
najmniej w Śródmieściu, Chyloni i na Leszczynkach – po 3. Do podziału było dokładnie 5 310 198 złotych plus
premia w ramach Projektu +1, która w tym roku wyniosła 214 000 zł. To nagroda w postaci realizacji jednego
dodatkowego projektu ze środków miasta dla dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu była najwyższa.
W wyniku głosowania prowadzonego w internecie mieszkańcy wskazali do realizacji 31 projektów oraz pośrednio
Projekt +1. Rekordową frekwencję – 46,65 procent głosujących osiągnięto w Orłowie. I to właśnie w tej dzielnicy
zrealizowany zostanie Projekt +1. Będzie to „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym,
ul. Orłowska 57” o wartości 214 000,00 zł. Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Babich Dołów oraz
Małego Kacka (odpowiednio 42,22 procent i 31,14 procent uprawnionych). Najrzadziej głosowali mieszkańcy Chyloni
(5,88 procent).
Najwięcej głosów w całym mieście (2154 głosy i 10 526 punktów) otrzymał projekt „Modernizacja windy przy
przychodni na ul. Wrocławskiej 54”. Jego wartość to 178 000 zł.

Całą pulę wykorzystały trzy dzielnice: Leszczynki, Witomino-Radiostacja i Pogórze. Blisko wykorzystania wszystkich
środków są: Pustki Cisowskie-Demptowo (zostały 2 zł), Wzgórze św. Maksymiliana (zostało 69 zł), Redłowo (zostały
73 zł), Babie Doły (zostały 92 zł), Chwarzno -Wiczlino (zostało 111 zł), Działki Leśne (zostało 112 zł), Śródmieście
(zostało 188 zł), Cisowa (zostały 424 zł), Obłuże (zostały 843 zł), Wielki Kack (zostało 1489 zł) oraz Grabówek
(zostały 1802 zł).
Wybranym projektem o największej wartości jest „Budowa brakujących chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego” o wartości 421 041 zł.
W skali całego miasta nie rozdysponowano 238 265 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic,
którą podzielą mieszkańcy w edycji przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz drugi towarzyszył wybór projektów Przyjazna Dzielnica. Głos oddać było
można na 94 propozycje dotyczące organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, integracji
mieszkańców, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa czy działania na rzecz rodziny. Pula środków dla całego
miasta wynosiła 550 000 zł.
Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden
bądź kilka projektów. Na projekty Przyjaznej Dzielnicy głosowało 24 838 osób, czyli ok. 10,58 procent uprawnionych.
Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie – 11. Tam wybrano też najwięcej projektów, czyli 5, a
projektem, który w całym mieście otrzymał najwięcej punktów jest „Obłuże kulturalne” (1592 głosów i 4423 punkty).
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Pełne listy projektów wybranych w obu głosowaniach dostępne są w załączonych dokumentach na dole strony lub na
www.bo.gdynia.pl.
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