
To już ten czas, gdy ocenie gdy-
nianek i gdynian poddawane zo- 
stają projekty gdyńskiego Budże-

tu Obywatelskiego. Od 8 do 22 czerwca 
potrwa głosowanie, w którym wskażemy 
do realizacji projekty miejskie i dzielni-
cowe. W puli są aż 282 propozycje.
269 projektów dzielnicowych i 13 miej-
skich czeka na głosy w siódmej edycji 
gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na 
ich realizację przeznaczonych jest aż 10,6 
mln zł: 9,1 mln zł na projekty dzielnicowe  
i 1,5 mln zł na projekty miejskie. 
Zgłoszone przez gdynianki i gdynian 
projekty dzielnicowe oraz wypracowa-
ne grupowo projekty miejskie dotyczą 
wszystkich dziedzin naszego życia i każ-
dej sfery funkcjonowania miasta. Dotyczą 
inwestycji, ale i wydarzeń. Odpowiadają 
na potrzeby różnych grup mieszkanek  
i mieszkańców. 
Głosowanie to krok do zmian w Gdyni. 
By go zrobić, wystarczy wejść na stronę 
bo.gdynia.pl. Gdyński Budżet Obywatel-
ski czeka na każdą osobę mieszkającą  
w naszym mieście – niezależnie od wie-
ku, zameldowania i obywatelstwa. 

Wojciech 
Szczurek

Prezydent 
Miasta Gdyni

Drogie gdynianki, 
drodzy gdynianie

Budżet Obywatelski zmienia Gdynię od 
roku 2014. To, co dzięki niemu w mieście 
powstaje, jest Waszą, mieszkanek i miesz-

kańców, zasługą. To Wy zgłaszacie projek-
ty, Wy zabiegacie o poparcie dla nich, to 
Wy głosujecie. 
W ubiegłym roku zaproponowaliśmy nową 
formułę BO, która spotkała się z zaintere-
sowaniem zarówno na etapie składania 
projektów, jak i głosowania. Bardzo mnie 
cieszy, że to zainteresowanie nie osłabło. 
W rozpoczynającym się w poniedziałek, 
8 czerwca głosowaniu, wybierać będzie 
można spośród 282 projektów: 269 dzielni-
cowych i 13 miejskich. Dziękuję autorom za 
zaangażowanie, za chęć czynnego uczest-
niczenia w życiu miasta.

Teraz czas na głosowanie. Co ważne 
zwłaszcza dziś, można wziąć w nim udział 
w sposób bezpieczny i bez wychodzenia  
z domu, bo głosowanie na projekty w gdyń-
skim Budżecie Obywatelskim odbywa się 
poprzez internetową stronę bo.gdynia.pl. 
Wartość projektów, które trafią do realizacji 
po tegorocznym głosowaniu, sięgnie 10,6 
mln zł – bo taka jest pula środków Budżetu 
Obywatelskiego 2020. Czas na decydowa-
nie, co dzięki tej kwocie zmieni się w Gdyni, 
mamy do 22 czerwca. 

Zapraszam!

www.bo.gdynia.pl

Głosuj i decyduj teraz!

282
Na tyle projektów będziemy głosować: 
269 dzielnicowych i  13 miejskich

10,6 mln
Całkowita pula środków gdyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020



282 projekty. Jak z tej 
wielkiej liczby wska-
zać te, na które 

chcemy oddać głos? Już wyjaśnia-
my. I uspokajamy: to łatwe, bo w tym 
roku zgodnie z sugestiami mieszka-
nek i mieszkańców uprościliśmy gło-
sowanie.  
Każdy, kto chce oddać swój głos na pro-
jekty gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 
powinien wpisać w internetowej wyszuki-
warce adres bo.gdynia.pl. To strona, na 
której odbywa się głosowanie. Do zalogo-
wania potrzebny jest numer PESEL oraz 
imię matki. Jeśli na tym etapie pojawi się 
jakikolwiek problem, należy skontaktować 
się z Laboratorium Innowacji Społecznych: 
pod nr. tel. 58 727 39 10 lub adresem email:  
bo@gdynia.pl.
Tak jak w roku ubiegłym, głosujemy na pro-
jekty dzielnicowe i miejskie. Ale, uwaga, jest 
zmiana! Projekty dzielnicowe wybieramy  
z podziałem na małe i duże: do trzech pro-
jektów w każdej kategorii. Wybieramy rów-
nież do trzech projektów miejskich. 
Na projekty małe i duże głosujemy tylko  
w jednej, tej samej dzielnicy – niekoniecznie 
tej, w której mieszkamy. Co ważne, w tym 
roku nie rangujemy projektów. Każdy wska-
zany otrzymuje jeden punkt.
O ostatecznym wyniku w głosowaniu decy-
duje liczba głosów uzyskanych przez każdy 
z projektów – zarówno na poziomie dzielni-
cowym, jak i poziomie miejskim. Środki na 
realizację przyznawane są kolejnym projek-
tom miejskim oraz w poszczególnych dziel-
nicach, które uzyskały najwięcej głosów  
w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pie-

niędzy przypadających na daną dzielnicę 
lub na całe miasto. W przypadku projektów, 
które otrzymają tyle samo głosów, a kwota 
będzie niewystarczająca do realizacji obu, 
do wykonania zostanie przekazany ten pro-
jekt, który wyłoni w drodze losowania Rada 
ds. Budżetu Obywatelskiego.
Co ważne, projekty na których realizację 
zabrakło pieniędzy – czyli te „pod kreską” 
– wciąż będą miały szansę. Rady dzielnic 
mogą „dołożyć”  ze swojej puli środków bra-
kującą kwotę  na realizację projektu małego 
lub dużego w następnym roku. Podobne de-
klaracje mogą składać prywatni darczyńcy. 
W przypadku projektów miejskich o prze-
znaczeniu dodatkowych funduszy z budże-
tu miasta może zdecydować Rada Miasta 
Gdyni. 
Warto też pamiętać, że aktywność w gło-
sowaniu na projekty dzielnicowe może 
przynieść dodatkową korzyść dla całej 
dzielnicy! W tej dzielnicy Gdyni, w której 
frekwencja w głosowaniu będzie najwyż-
sza, tak jak w latach poprzednich zosta-
nie zrealizowany jeden dodatkowy pro-
jekt duży spośród zgłoszonych w ramach 
BO2020. Będzie to inicjatywa „pierwsza 
pod kreską” – z największą liczbą gło-
sów spośród tych, na których realizację 
zabrakło środków w puli BO na dzielnicę.  
W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie 
miejsce pod względem frekwencji, zosta-
ną zrealizowane – również „pierwsze pod 
kreską” – dodatkowe projekty małe. Prze-
znaczone na nie zostaną inne środki mia-
sta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego.  
To dodatkowa forma docenienia aktywno-
ści mieszkańców.

www.bo.gdynia.pl

Michał 
Guć

Wiceprezydent 
Gdyni 
ds. innowacji

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 8 czerwca, głosujemy! Po 
raz siódmy wybierać będziemy projekty do 
realizacji nie tylko w dzielnicach, ale także  
w całym mieście.
Choć głosowanie, tak jak wszystkie poprzed-
nie, odbywać się będzie poprzez stronę  
bo.gdynia.pl, będzie inne – bo ograniczone 

przez wszystkie wymogi obowiązujące w cza-
sach pandemii.  
Myśląc o promocji głosowania i organizując 
miejsca, w których projekty będą mogły wybie-
rać osoby nie mające w domu dostępu do in-
ternetu, mieliśmy na uwadze przede wszystkim 
nasze wspólne bezpieczeństwo. To ważne,  
by każdy z nas o tym pamiętał.
Głosowanie potrwa do 22 czerwca. Biorąc pod 
uwagę głosy, jakie pojawiły się w ewaluacji 
BO 2019, uprościliśmy nieco wybór projektów. 
Jak wybieramy? Trzy razy trzy, co oznacza 
trzy projekty dzielnicowe duże, trzy projekty 
dzielnicowe małe i trzy projekty miejskie. I choć 
zasada jest prosta, to wybór prosty może nie 
być, bo są dzielnice, w których możemy wybie-
rać spośród aż kilkunastu projektów w jednej 
kategorii. Dla całego miasta to prawie 300 po-

mysłów na wspólne spędzanie czasu, naukę, 
rozwijanie zainteresowań, ale też poprawę 
bezpieczeństwa, stworzenie miejsc do rekre-
acji czy upiększenie najbliższego sąsiedztwa.
Co roku zachęcając Państwa do głosowania 
w Budżecie Obywatelskim namawiam do są-
siedzkich rozmów i spotkań. Teraz zachęcam 
do korzystania z możliwości, jakie daje inter-
net. Nasi autorzy w poprzednich latach wie-
lokrotnie udowodnili, że skuteczna promocja 
w sieci jest możliwa. Wierzę, że i tym razem 
pomysłów Państwu nie zabraknie. Jak co roku 
przygotowaliśmy dla Państwa materiały, które 
będziecie mogli wykorzystać.
Zatem - wejdźmy na stronę bo.gdynia.pl  
i wybierajmy projekty do gdyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Głosujmy, decydujmy, zmie-
niajmy nasze miasto. 

Prosty wybór dla dzielnicy i miasta



www.bo.gdynia.pl

Osoby, które nie dysponują w do- 
mu dostępem do internetu, a bę- 
dą chciały oddać swój głos 

na projekty BO 2020, będą mogły to 
zrobić w wyznaczonych miejscach  
w całej Gdyni. Z takiej możliwo-
ści będzie można korzystać tylko  
w ściśle określonych godzinach i z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa.  
Przystanie - piątki 12 i 19 czerwca, godz. 
16.00 - 19.00:

* Przystań Lipowa 15, Wielki Kack (os. Fi- 
kakowo) 
* Przystań Śmidowicza 49 (Oksywie)
* Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia)

Wymiennikownia: 
* ul. Kartuska 20b: piątki 12 i 19 czerwca, 
godz. 15.00 - 19.00

UrbanLab Gdynia
* al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, bu-
dynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) piątki 12  
i 19 czerwca, godz. 15.00 - 19.00

Biblioteka Gdynia - poniedziałki 8, 15  
i 22 czerwca, godz. 12.00 - 19.00 (uwaga  
- przerwa techniczno-sanitarna 15.00-16.00):

* Biblioteka Obłuże, Filia nr 1, ul. Boisko 6
* Biblioteka Cisowa, Filia nr 6, ul. Kcyńska 2
* Biblioteka Chylonia, Filia nr 12, ul. Opata 
Hackiego 33

* Biblioteka Witomino, Filia nr 5, ul. Narcyzo-
wa 1 (na piętrze przed biblioteką)
* Biblioteka Wiedzy – ul. Świętojańska 141
* Wypożyczalnia Centralna  – ul. Abrahama 60

W swojej dzielnicy szukaj też „lotnych 
brygad" na rowerach cargo.

W tych miejscach zagłosujesz

59 070 zł

1 000 000 zł

613 670 zł

1 000 000 zł

650 000 zł

756 500 zł

1 000 000 zł

495 000 zł

805 900 zł

992 000 zł

350 000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł
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Informator dla nowych mieszkańców Gdyni

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków  z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino

Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich) 

Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach:  
Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku

Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście

Defibrylatory AED w gdyńskiej komunikacji miejskiej

Ochrona powietrza - pakiet działań na rzecz poprawy jakości życia w Gdyni (m.in. wymiana pieców, samochodowy analizator spalin)

Usprawnienie i rozbudowa systemu monitoringu w dzielnicach Gdyni

Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez edukację, rozdawanie mieszkańcom worków kompostowalnych  
oraz szycie i dystrybucję wielorazowych woreczków i siatek na zakupy
Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek,  
Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze 

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

Osiem respiratorów dla szpitali na terenie Gdyni i trzy tężnie solankowe (Chylonia, Oksywie, Wzgórze Św. Maksymiliana)

Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

PROJEKTY MIEJSKIE ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 
mieszkańców i mieszkanek w BO 2020

Nr na liście 
do głosowania Nazwa projektu Kwota

Jakub 
Ubych
radny
miasta Gdyni

Jestem przekonany, że każda mieszkanka 
i każdy mieszkaniec Gdyni skorzystał już  
z przynajmniej jednego projektu zrealizo-
wanego w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Ćwiczył w siłowni plenerowej, przeszedł 

oświetlonym chodnikiem, wziął udział  
w wydarzeniu zorganizowanym np. w biblio-
tece. Przed nami czas, w którym możemy 
zdecydować, o co jeszcze wzbogaci się 
Gdynia – i dzięki czemu nasze miasto sta-
nie się jeszcze lepszym miejscem do życia.
Co warte podkreślenia, wybrane w głoso-
waniu projekty Budżetu Obywatelskiego 
nie są jedynymi, które trafiają do realizacji.  
Od kilku edycji w dzielnicy, w której frekwen-
cja jest najwyższa, realizowane jest dodat-
kowe przedsięwzięcie: to projekt „+”, na-

groda od władz miasta za zaangażowanie 
mieszkańców. W roku 2019 w regulaminie 
BO pojawił się zapis dający radom dzielnic 
możliwość sfinansowania z własnych środ-
ków projektów, na które – choć zebrały dużo 
głosów – zabrakło środków z puli Budżetu 
Obywatelskiego. I rady z tego skorzystały. 
W tym roku podobną możliwość dajemy do-
datkowo prywatnym darczyńcom.
Czekamy więc na głosy w rozpoczynają-
cym się właśnie głosowaniu. Każdy ma 
znaczenie. 



PROJEKTY DZIELNICOWE ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 
mieszkańców i mieszkanek w BO 2020

37 800 zł

188 500 zł

170 230 zł

219 780 zł

36 250 zł

219 780 zł

28 450 zł

148 200 zł

83 538 zł

20 000 zł

143 900 zł

10 000 zł

5 995 zł

9 964 zł

6 400 zł

9 200 zł

10 000 zł

8 810 zł

10 000 zł

9 964 zł

10 000 zł

7 800 zł

5 995 zł

9 725 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 940 zł

9 680 zł

1 Montaż dwóch defibrylatorów - przy parafii przy ul. Rybaków oraz w okolicy samolotu - pomnika przy ul. Ikara 

2 Chodnik na części ul. Rybaków

3 Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

4 Park kieszonkowy na placu po byłym baraku mieszkalnym przy ulicy Dedala

5 Zajęcia sportowe (np. dla uczniów, pilates, zumba, ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia  
i aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym wieku

6 Plac zabaw przy szkole SP 28

1 Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wyko-
rzystaniem AED dla 100 mieszkańców dzielnicy

2 Wybieg dla psów przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chwarznie-Wiczlinie

3 Oświetlenie i uspokojenie ruchu na ulicy Żaglowej na odcinku 1-14

4 Postawienie figur – ryb blokujących parkowanie i uspakajających ruch w okolicach szkolnych dróg 

5 Chodnik łączący Wiczlino Ogród z ul. Wiczlińską

1 Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku

2 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Babie Doły)

3 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Babie Doły rozwijające pamięć i koncentrację

4 Uzupełnienie zieleni miejskiej między ulicą Dedala 4 i 6 a koroną klifu

5 Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów 

1 Dwa spektakle teatralne w plenerze dla dzieci

2 Ogólnodostępne zajęcia sportowe – unihokej dla wszystkich

3 Piknik rodzinny z OSP Wiczlino z wymianą sąsiedzką rzeczy

4 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Chwarzno-Wiczlino rozwijające pamięć i koncentrację

5 Cykl pokazów filmowych w plenerze pod gwiazdami

6 Gry i zabawy z mapą i kompasem – 3 imprezy dla młodych, starszych i najstarszych w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino

7 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Chwarzno-Wiczlino)

8 Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy

9 Zimowe kino w Chwarznie Wiczlinie – projekcja pięciu filmów

10 Organizacja imprezy biegowej dla dzieci i młodzieży

11 Cykl zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami pilatesu, stretchingu i zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców w każdym wieku

12 Zajęcia taneczne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

Babie
Doły

PROJEKTY
DUŻE

pula
219 780 zł

Chwarzno
Wiczlino

PROJEKTY
DUŻE

pula
691 650 zł

Babie
Doły

PROJEKTY 
MAŁE

pula
24 420 zł

Chwarzno
Wiczlino

PROJEKTY 
MAŁE

pula
76 850 zł

Budżet Obywatelski - tel. 58 727 39 10



164 000 zł

236 500 zł

97 000 zł

45 530 zł

438 000 zł

171 000 zł

66 000 zł

1 Park linowy dla dzieci i młodzieży na Dąbrowie

2 Boisko przy ul. Kolendrowej - wymiana nawierzchni oraz montaż bramek i piłkochwytów

3 Montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym "Dąbrowa Centrum" w kierunku centrum Gdyni

4 Montaż dwóch multimedialnych ławek solarnych: na terenie skweru im. Ks. Piotra Mazura i/lub przy przystanku 
"Dąbrowa Centrum 01"

5 Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura

6 Montaż elementów uspokojenia ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Sojowej z ul. Słonecznikową w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych

7 Fontanna na stawie przy Skwerze Księdza Piotra Mazura

Dąbrowa

PROJEKTY
DUŻE

pula
598 410 zł

448 110 zł

185 716 zł

448 110 zł

1 Festyny dzielnicowe i na Dzień Dziecka, kino i teatr plenerowy, wycieczki, ogród sensoryczny, kontener i pracownie naukowe 
na terenie SP 31, liga piłkarska, kursy i warsztaty 

2 Ogród dydaktyczny i szachy plenerowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 

3 Przebudowa placu zabaw przy ul. Szubińskiej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Cisowa

PROJEKTY
DUŻE
pula

448 110 zł

bo@gdynia.pl

258 240 zł

20 000 zł

456 238 zł

360 000 zł

412 858 zł

49 900 zł

120 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 960 zł

10 000 zł

5 995 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 994 zł

10 000 zł

5 423 zł

10 000 zł

9 970 zł

10 000 zł

1 Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej

2 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w Parku Kilońskim

3 Budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal i stanowiskiem do pchnięcia kulą wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Szkole Podstawowej nr 40

4 Skate Park w Parku Kilońskim

5 Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja

6 Festyn dzielnicowy patrona Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z paradą święta ulicy Chylońskiej

7 Modernizacja sceny w Parku Kilońskim

1 Warsztaty psychologiczno-rozwojowe oraz spotkanie integracyjne dla seniorów

2 Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów 

3 Organizacja sześciu wyjść do placówek kultury dla seniorów z Cisowej

4 Cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów 

1 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Chylonia)

2 Biegi dla dzieci i młodzieży

3 Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów

4 Przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych z siatkówki dla młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania 

5 Manewry ratownicze dla młodzieży z symulacjami wypadków przy udziale profesjonalnych służb ratowniczych

6 Kino plenerowe na Chyloni - projekcja czterech filmów w Parku Kilońskim 

7 Montaż lustra drogowego przy Swarzewskiej 48 - wyjazd z parkingu, + strefa 30 km/h 

8 Cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów 

9 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

10 Warsztaty robotyki z klockami Lego, eksperymenty, rytmika, spotkania autorskie, teatralne, podróżnicze 
oraz z dietetyczką w Bibliotece Chylonia 

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

Chylonia

PROJEKTY
DUŻE

pula
511 110 zł

Cisowa

PROJEKTY 
MAŁE

pula
49 790 zł

Chylonia

PROJEKTY 
MAŁE

pula
56 790 zł



5 995 zł

8 000 zł

10 000 zł

2 960 zł

4 400 zł

9 600 zł

5 800 zł

1 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Działki Leśne)

2 Dwa spektakle teatralne w plenerze: dla dzieci i dorosłych

3 Nauka języka hiszpańskiego dla początkujących 

4 Cykl zajęć zumba fitness dla każdego mieszkańca dzielnicy 

5 Treningi siłowe i cardio oraz zumba dla każdego mieszkańca dzielnicy

6 Organizacja imprezy biegowej dla dzieci i młodzieży

7 Rodzinne warsztaty budowy domków dla małych zwierząt

Działki 
Leśne

PROJEKTY
MAŁE

pula
31 850 zł

5 995 zł

10 000 zł

10 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

8 500 zł

9 964 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 000 zł

8 750 zł

9 500 zł

6 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

1 Zabawa z mapą – gra terenowa na orientację (Dąbrowa)

2 Cykl warsztatów z robotyki dla dzieci oraz zakup laptopa do nauki programowania w Bibliotece Dąbrowa

3 Szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy – pierwsza pomoc oraz taniec towarzyski

4 Zielona wyspa na stawie przy skwerze ks. Piotra Mazura

5 Cykliczne zajęcia dla dzieci i rodziców – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6-24msc oraz warsztaty chustonoszenia

6 Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia dla najmłodszych na Dąbrowie

7 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Dąbrowa rozwijające pamięć i koncentrację

8 Kino letnie na Dąbrowie - projekcja czterech filmów w plenerze

9 Zajęcia z języka włoskiego i hiszpańskiego na Dąbrowie

10 Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle pod gołym niebem (dla dzieci i dla dorosłych)

11 Dozownik ziarna dla kaczek przy stawie na skwerze ks. Piotra Mazura

12 Stworzenie bezpiecznego zakątka dla kaczek poprzez zakup drewnianej platformy oraz wykonanie nasadzeń na brzegu stawu 
przy skwerze ks. Piotra Mazura

13 Domki/hotele dla owadów w trzech lokalizacjach: ZSP nr 3, Leśna Polana, Park Kieszonkowy przy ul. Miętowej

14 Festyn integracyjny, wspólne sadzenie kwiatów oraz wyprzedaż garażowa

15 Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem przez uczniów szkół podstawowych na Dąbrowie

Dąbrowa

PROJEKTY 
MAŁE

pula
66 490 zł

Laboratorium Innowacji Społecznych - Gdynia, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

94 855 zł

58 300 zł

156 500 zł

207 060 zł

8 Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy na terenie Leśnej Polany w okolicy ulicy Szafranowej

9 Park kieszonkowy w okolicy przystanku Dąbrowa Centrum

10 Budowa pochylni zewnętrznej oraz platformy schodowej ułatwiających dostęp do SP nr 45 dla osób z niepełnosprawnością oraz 
wózków dziecięcych

11 Remont schodów przy ulicy Gorczycowej w Gdyni

Dąbrowa

PROJEKTY
DUŻE

pula 
598 410 zł

200 000 zł

286 650 zł

19 865 zł

286 650 zł

36 750 zł

1 Przejście dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Warszawskiej 72

2 Wykonanie kolorowego miasteczka ruchu drogowego wraz z wymianą nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 
przy ul. Witomińskiej 25/27

3 Zajęcia korygujące wady postawy dla dzieci i młodzieży

4 Strefa zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul.Tatrzańskiej 40

5 Organizacja sześciu szkoleń z pierwszej pomocy oraz pikników sportowych dla mieszkańców dzielnicy 

Działki 
Leśne

PROJEKTY
DUŻE

pula
286 650 zł



61 300 zł

105 755 zł

118 375 zł

1 Wiata do przewijania i karmienia dzieci na gdyńskim bulwarze

2 Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych 
w tym apteki i przychodni stomatologicznej przy ul. Żołnierzy I AWP 3-11

3 Remont podjazdów dla wózków na schodach prowadzących od ulicy Słowackiego do Piotra Skargi, 
przez teren Szkoły Podstawowej nr 51

Kamienna 
Góra

PROJEKTY
DUŻE

pula-190 170 zł

5 995 zł

9 964 zł

8 500 zł

9 800 zł

10 000 zł

5 995 zł

1 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Kamienna Góra)

2 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra rozwijające pamięć i koncentrację

3 Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia dla najmłodszych na Kamiennej Górze

1 Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Brzechwy

2 Nauka języka angielskiego z native speakerem

3 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Karwiny)

Kamienna 
Góra

PROJEKTY 
MAŁE

pula-21 130 zł

Karwiny

PROJEKTY 
MAŁE
pula

31 930 zł

10 000 zł

10 000 zł

5 995 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 964 zł

10 000 zł

1 Ćwiczenia profilaktyczno-lecznicze w trosce o zdrowy kręgosłup dla dwóch grup

2 Letnie spektakle dla dzieci i dorosłych na Grabówku (dwa przedstawienia)

3 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Grabówek)

4 Język włoski i język hiszpański dla początkujących

5 Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci w dwóch grupach wiekowych w okresie jesienno-zimowym

6 Akcja społeczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców Grabówka mająca na celu zachęcenie właścicieli psów 
do sprzątania po swoich czworonogach

7 Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku

8 Cykliczne spacery i pikniki na łonie natury oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców z dziećmi

9 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Grabówek rozwijające pamięć i koncentrację

10 Cykl pokazów filmowych w plenerze

Grabówek

PROJEKTY 
MAŁE

pula
32 790 zł

fb.com/budzetobywatelskigdynia

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

70 000 zł

287 370 zł

285 000 zł

287 370 zł

30 450 zł

1 Montaż 3 ławek solarnych przy ul. Chwaszczyńskiej 26, ul. Leopolda Staffa 10, ul. Buraczanej

2 Adaptacja i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 6 w Gdyni, Karwiny

3 Park kieszonkowy przy ulicy Staffa (obok SP42), uporządkowanie terenu pomiędzy przedszkolem 44 a ulicą Korzenną 
oraz nasadzenia róź i trzcinników w pasie rozdziału ulicy Brzechwy

4  Nowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego

5 Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
z wykorzystaniem AED dla 150 mieszkańców dzielnicy

Karwiny

PROJEKTY
DUŻE

pula
287 370 zł

295 000 zł

295 110 zł

44 700 zł

36 000 zł

286 200 zł

83 300 zł

292 330 zł

1 Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

2 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej 52 przy ul. Okrzei

3 Stworzenie mieszkańcom Grabówka, tuż przy wejściu do lasu od ul. Demela, miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji

4 Język angielski dla przedszkolaków 

5 Boisko rolkowo-wrotkarskie do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 52 

6 Doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych przy ul. Komandorskiej

7 Zaaranżowanie zieleni wzdłuż ul. Morskiej na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Grabowo

Grabówek

PROJEKTY
DUŻE

pula
295 110 zł



8 034 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 740 zł

5 995 zł

10 000 zł

1 Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin ozdobnych

2 Zajęcia terenowe nordic walking z instruktorem dla mieszkańców Małego Kacka

3 Warsztaty teatralne oraz wokalne dla młodzieży i seniorów z dzielnicy Mały Kack

4 Warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz uporządkowanie terenów zielonych przy ulicy Olkuskiej

5 Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży w plenerze. Zajęcia przy ul. Racławickiej 8a i Strzelców (siłownia) 
i Spokojnej (boisko)

6 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Mały Kack)

7 Kino plenerowe w Małym Kacku - projekcja 3 filmów na świeżym powietrzu

Mały Kack

PROJEKTY 
MAŁE

pula
54 660 zł

20 000 zł

491 816 zł

491 940 zł

491 940 zł

208 100 zł

77 000 zł

491 940 zł

1 Progi zwalniające na Piotrkowskiej 54 i 34

2 Budowa sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Wielkopolskiej i Spokojnej 

3 Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego 
przy ul. Spokojnej

4 Rozbudowa praku przy przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) - teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 
– wymiana nawierzchni na poliuretanową

5 7 ogólnodostępnych defibrylatorów AED - montaż oraz przeszkolenie 200 mieszkańców dzielnicy

6 Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni (ul.Halicka 8)

7 Strzelców: linarium, trampoliny i plac zabaw oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości, znaków, ławek, koszy 
i dystrybutorów woreczków dla psów

Mały Kack

PROJEKTY
DUŻE

pula
491 940 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 900 zł

10 000 zł

10 000 zł

3 250 zł

10 000 zł

6 750 zł

5 995 zł

1 Piknik rodzinny i wieczorny pokaz filmowy

2 Piknik sąsiedzki dla mieszkańców dzielnicy Leszczynki

3 Ustawienie dwóch tablic opisujących historię dzielnicy Leszczynki

4 Język włoski i język hiszpański dla początkujących

5 Cykl pokazów filmowych w plenerze

6 Wyjazd integracyjny do lasu dla zabawy i nauki

7 2 imprezy na orientację dla mieszkańców dzielnicy Leszczynki 

8 Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora

9 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Leszczynki)

Leszczynki

PROJEKTY 
MAŁE

pula
30 930 zł

278 300 zł

277 114 zł

275 000 zł

278 370 zł

131 310 zł

1 Doposażenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4,8 w siłownię zewnętrzną 
i elementy małej architektury - pergole, bujane ławki itp. 

2 Budowa systemu monitoringu na terenie wokół SP nr 29 

3 Rozbudowa skateparku pod estakadą Kwiatkowskiego

4 Park pomiędzy ul. Morską a blokami przy Dreszera 24 i 26. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży, budowa nowych alejek, 
oświetlenia, uporządkowanie zieleni itp.

5 Łąki kwietne na trawnikach przy ul. Zakręt do Oksywia oraz ul. Opata Hackiego -  róg z ul.Dantyszka

Leszczynki

PROJEKTY
DUŻE

pula
278 370 zł

bo@gdynia.pl

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

5 800 zł

10 000 zł

9 800 zł

4 Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt 

5 Cykliczne zajęcia Nordic Walking

6 Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Nałkowskiej

Karwiny

PROJEKTY 
MAŁE
pula

31 930 zł



9 450 zł

5 995 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

1 Ogród Sąsiedzki przy Dzikim Sadzie, ul. Źródlana

2 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Orłowo)

3 Rodzinne warsztaty kaligraficzne

4 Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci i młodzieży 

5 Warsztaty wspierania procesu edukacji dzieci dla rodziców

6 Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci

Orłowo

PROJEKTY 
MAŁE

pula
41 780 zł

20 000 zł

374 988 zł

1 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w pobliżu placu zabaw przy Promenadzie

2 Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego 
oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.

Orłowo

PROJEKTY DUŻE
pula 376 020 zł

10 000 zł

9 200 zł

9 996 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 964 zł

1 Ekofestyn z prezentacją organizacji działających na Oksywiu oraz akcja sprzątania lasu

2 Sobotnie zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Oksywia 

3 7 pokazów filmowych 

4 Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece

5 Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną

6 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Oksywie rozwijające pamięć i koncentrację

Oksywie

PROJEKTY 
MAŁE

pula
50 770 zł

455 134 zł

150 000 zł

1 Zagospodarowanie placu przy ul. Błękitnej: skatepark, przebudowa górki i aranżacja betonowego placu oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa przy dwóch przejściach dla pieszych

2 Barierki przy schodach na cmentarzu Oksywie

Oksywie

PROJEKTY DUŻE
pula-456 930 zł

9 964 zł

10 000 zł

9 050 zł

10 000 zł

10 000 zł

1 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Obłuże rozwijające pamięć i koncentrację

2 Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu

3 Szkoła dla rodziców - cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze

4 Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

5 Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną

Obłuże

PROJEKTY 
MAŁE

pula
51 900 zł

467 100 zł

467 100 zł

467 100 zł

400 000 zł

419 600 zł

101 420 zł

220 000 zł

1 Odnowienie podwórek w obrębie ulic Płk. Dąbka, Kwiatkowskiego, Sucharskiego, Ledóchowskiego i Maciejewicza

2 Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą -  na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni

3 Modernizacja oraz wymiana nawierzchni na placu zabaw na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej Obłuże

4 Oświetlenie chodnika między Przedszkolem nr 48 a Szkołą Podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego na 
terenie przyszkolnego lasku

5 Modernizacja placu zabaw przy ul. Płk Dąbka 199 wraz z  modernizacją ciągów pieszych i budową miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych przy placu zabaw  oraz przy Przedszkolu

6 Nasadzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Boisko

7 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. mjr. H. Sucharskiego 10. Teren Szkoły Podstawowej nr 44

Obłuże

PROJEKTY
DUŻE

pula 
467 100 zł

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

8 950 zł

10 000 zł

10 000 zł

8 Rodzinny piknik w idei zero waste (niemarnowania/bez śmieci): animacje, warsztaty, zabawy dla dzieci i dorosłych

9 Warsztaty szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

10 Organizacja biegowej imprezy w dzielnicy Mały Kack dla dzieci i młodzieży

Mały Kack

PROJEKTY 
MAŁE
pula

54 660 zł

Budżet Obywatelski - tel. 58 727 39 10



61 050 zł

99 248 zł

38 000 zł

147 614 zł

110 000 zł

52 500 zł

1 Festyn z okazji dnia Redłowa

2 Bezpieczne przejście dla pieszych obok SP34 i przystanku �Cylkowskiego"

3 Zagospodarowanie terenu zielonego przy parkingu na Polance Redłowskiej poprzez uporządkowanie terenu, 
wykonanie paleniska, postawienie ławek oraz koszy na śmieci

4 Oświetlenie ciemnego przejścia łączącego polankę na końcu ulicy Kopernika (plac do street workout i plac zabaw) 
z ulicą Powstania Wielkopolskiego i poprawa oświetlenia na polanie.

5 Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie przejścia dla pieszych na trasie Płyta Redłowska 
– Kościół przy skrzyżowaniu ul. Redłowskiej z ul. Kopernika

6 Łąki kwietne w Redłowie - estetyzacja podwórek w obrębie ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego

Redłowo

PROJEKTY
DUŻE

pula
280 350 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 964 zł

10 000 zł

10 000 zł

7920 zł

7 800 zł

9 920 zł

9 880 zł

5 995 zł

7 500 zł

9 960 zł

1 Cotygodniowe zajęcia taneczne dla seniorów

2 Teatrzyki i planszówki w bibliotece

3 Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną

4 Cotygodniowe zajęcia jogi dla kobiet i mam z dziećmi (od lutego do grudnia 2021 r. z przerwą wakacyjną)

5 Cotygodniowe zajęcia sportowe (np. tai chi, zdrowy kręgosłup) dla dorosłych mieszkańców dzielnicy od lutego do grudnia 2021 r. 
z przerwą wakacyjną

6 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Pogórze rozwijające pamięć i koncentrację

7 Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

8 Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną

1 Cotygodniowe weekendowe lekcje tańca towarzyskiego dla dorosłych

2 Gry i zabawy z mapą i kompasem - 3 imprezy dla młodych, starszych i najstarszych w dzielnicy Pustki Cisowskie i Demptowo

3 Taniec towarzyski i zajęcia fitness na Pustkach Cisowskich-Demptowie

4 Kurs rysunku i malarstwa z elementami historii sztuki na Pustkach Cisowskich-Demptowie

5 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Pustki Cisowskie - Demptowo)

6 Sobotnie zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

7 Ławki w różnych punktach dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Pogórze

PROJEKTY 
MAŁE

pula
38 380 zł

Pustki 
Cisowskie
-Demptowo

PROJEKTY 
MAŁE

pula
30 160 zł

344 050 zł

345 420 zł

103 430 zł

244 502 zł

14 300 zł

84 380 zł

234 100 zł

269 995 zł

1 Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w pobliżu przystanku Steyera 02

2 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, w sąsiedztwie bloków 
przy ulicy Romanowskiego 30, 34, 36 i 38. 

3 Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21

4 Remont drogi dojazdowej do budynku Żelazna 29 w Gdyni wraz z przeglądem kanalizacji oraz zainstalowaniem 
dodatkowej kratki  w jezdni na wody opadowe

1 Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością koło Przedszkola nr 46 ul. Bławatna

2 Remont nawierzchni drogi pieszej oraz montaż bariero-poręczy między ul. Berberysową a Modrzewiową

3 Psi wybieg na Pustkach Cisowskich

4 Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów wzdłuż ulicy Chabrowej oraz ogród deszczowy w pobliżu ulic Sępia, Pawia/Pusta

Pogórze

PROJEKTY
DUŻE

pula
345 420 zł

Pustki 
Cisowskie
-Demptowo

PROJEKTY
DUŻE
pula

271 440 zł

Budżet Obywatelski - tel. 58 727 39 10

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

4 600 zł

9 990 zł

7 Renowacja zabytkowego okopu 2MPS na Kolibkach

8 Uporządkowanie i poprawa estetyki placu na końcu ul. Orłowskiej

Orłowo

PROJEKTY MAŁE
pula - 41 780 zł



10 000 zł

9 800 zł

9 800 zł

1 Doposażenie placu zabaw w Gdyni przy ul. Źródło Marii 16 w huśtawkę bez oparć dla dzieci starszych

2 Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Gryfa Pomorskiego

3 Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Starodworcowej

Wielki Kack

PROJEKTY 
MAŁE
pula

49 970 zł

357 695 zł

20 000 zł

361 890 zł

448 945 zł

1 Kontynuacja zazieleniania Śródmieścia - zachodnia strona Władysława IV

2 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w pobliżu fontanny przy al. Jana Pawła II

3 Remont boiska ul. W. Radtkego, międzypokoleniowy turniej sportowy, warsztaty dla seniorów: ruchowe, malarskie, z psychologiem, 
kino plenerowe, sąsiedzki piknik, wyprzedaż garażowa

1 Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i 
uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Śródmieście

PROJEKTY
DUŻE
pula

361 890 zł

Wielki Kack
PROJ. DUŻE 

pula - 449 730 zł

9 964 zł

10 000 zł

9 200 zł

9 505 zł

7 500 zł

10 000 zł

10 000 zł

9 975 zł

1 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Redłowo rozwijające pamięć i koncentrację

2 Warsztaty ekomody dla młodzieży i dorosłych, czyli kreatywnego przerabiania ubrań oraz podstaw szycia w Bibliotece z Pasją

3 Cykliczne spotkania z grami planszowymi dla wszystkich mieszkańców Redłowa

4 Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie

5 Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet

6 Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów w dwóch terminach

7 Śladami obiektów historyczno - militarnych i walorów przyrodniczych Redłowa. Spotkania, panele dyskusyjne, konkursy, 
pokazy oraz wycieczka szlakiem historyczno-turystycznym. 

8 Zajęcia rozwijające kreatywność -  rysunek i malarstwo z natury i z wyobraźni - dla starszych dzieci i młodzieży

Redłowo

PROJEKTY 
MAŁE

pula
31 150 zł

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

www.bo.gdynia.pl

35 950 zł

278 628 zł

179 190 zł

162 141 zł

280 260 zł

280 350 zł

237 000 zł

7 Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców dzielnicy

8 Remont schodów łączących ul. Wiosny Ludów z ul. Powstań Chłopskich

9 Renowacja placu poległych żołnierzy I Brygady – nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury

10 Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego

11 Teren po basenach na Polance Redłowskiej - uprzątnięcie i udostępnienie mieszkańcom

12 Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)

13 Stworzenie przestrzeni angażującej seniorów, młodzież, dzieci i rodziców na skwerze przy ul. Cylkowskiego 

Redłowo

PROJEKTY
DUŻE

pula
280 350 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

1 747 zł

5 000 zł

9 964 zł

9 000 zł

10 000 zł

1 Meble miejskie zaprojektowane przez dzieci. Podziemia Hal Targowych w Gdyni.

2 Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

3 Warsztaty, animacje, koncerty przy letniej czytelni Biblioteki Gdyńskiej na plaży

4 Instalacja przestrzenna na placu Kaszubskim "Koralowce wychodzą z morza!"

5 Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV

6 Szkolenie dla mieszkańców z zakresu dostępu do informacji publicznej i działań kontrolujących władzę na poziomie lokalnym 
(działania typu watchdog)

7 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Śródmieście rozwijające pamięć i koncentrację

8 Bezpłatne lekcje tańca towarzyskiego

9 Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia - prowadzone w systemie walki Krav Maga

Śródmieście

PROJEKTY 
MAŁE

pula
40 210 zł



9 990 zł

9 990 zł

9 350 zł

9 990 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

1 Zumba - zajęcia ruchowe dla mieszkańców

2 Pilates - zajęcia ruchowe dla mieszkańców

3 Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

4 Joga - zajęcia ruchowe dla mieszkańców

5 Koncert Niepodległościowy, 11.11.2021, Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy Franciszkanie w Gdyni

6 Spotkania podróżnicze, spacery i spotkania dotyczące Gdyni oraz dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Bibliotece Wiedzy

7 Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece Wzgórze

Wzgórze
św. Maksymiliana

PROJEKTY 
MAŁE

pula
35 230 zł

9 964 zł

5 995 zł

9 750 zł

1 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Witomino rozwijające pamięć i koncentrację

2 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Witomino)

3 Kaczkomat przy Stawie na Witominie

Witomino

PROJEKTY 
MAŁE

pula
63 640 zł

89 000 zł

46 000 zł

526 200 zł

1 Montaż słupów oświetleniowych na chodniku przy ul. Niskiej na odcinku pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Hodowlaną

2 Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z klas 0-3 SP z terenu Witomina oraz organizacja XIV Mikołajkowych Zawodów Pływackich

3 Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą - na terenie po byłych ogródkach działkowych 
przy ul. II MPS i Wielkokackiej na Witominie

Witomino
PROJEKTY

DUŻE
pula

572 760 zł

Laboratorium Innowacji Społecznych - Gdynia, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)

Dzielnica Nr Nazwa projektu Kwota

5 995 zł

9 650 zł

9 800 zł

4 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Wielki Kack)

5 Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 20

6 Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Górniczej

Wielki Kack

PROJEKTY 
MAŁE
pula

49 970 zł

317 070 zł

317 000 zł

314 999 zł

18 600 zł

317 070 zł

139 000 zł

294 200 zł

20 000 zł

1 Parki kieszonkowe na Wzgórzu Św. Maksymiliana

2 Nowy deptak w parku na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana

3 Wyposażenie placu przy ZSO nr 6 przy ul. Hallera 9 w interaktywne, edukacyjne urządzenia

4 Montaż ogólnodostępnego defibrylatora przy kościele pw. św. Antoniego – ul. Ujejskiego 40

5 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 na ul. Biskupa Dominika 5

6 Park kieszonkowy – ul. Harcerska

7 Ułożenie chodnika na odcinku drogi pomiędzy ul. S. Wyspiańskiego i B. Prusa

8 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w pobliżu placu zabaw w Parku Centralnym

Wzgórze
św. Maksymiliana

PROJEKTY
DUŻE

pula
317 070 zł

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda 
gdynianka i każdy gdynianin, bez wyjątku – niezależnie od 
wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy fakt 
zamieszkania w Gdyni. Jednakże osoby, które nie są tu zamel-
dowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpi-
sać specjalne oświadczenie. 
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od po-
niedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia,  
al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej).

Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl  
– zakładka „do pobrania” lub otrzymać w UL.

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE I GŁOSUJ

www.bo.gdynia.pl


