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ROZMOWA

ROZMOWA Z  
DOROTĄ LAKNER,  
autorką pomysłu 
minitężni solankowych
 
Najczęstsze pomysły zgłaszane w ramach 
BBO to wciąż remonty ulic, budowa par-
kingów czy placów zabaw. Skąd u pani po-
mysł na taką nietypową inwestycję w na-
szym mieście?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskie-
go zgłaszam projekty już od kilku lat. Kie-
dy tylko pojawiły się projekty ponadosie-
dlowe postanowiłam coś wymyślić. Za-
częłam przeglądać budżety obywatelskie 
innych miast w poszukiwaniu inspiracji. 
Wcześniej, w mediach pojawiła się infor-
macja, że w innym mieście powstała tęż-
nia. Sprawdziłam ile taka jedna tężnia mo-
że kosztować. Z moich obliczeń wynikało, 
że jest to koszt od 200 do 500 tysięcy zło-
tych, a do wykorzystania było 1,5 mln zł! 
Pomyślałam, że moglibyśmy stworzyć trzy  
takie tężnie. 

Myślała pani, że to realne?
Wiedziałam, że muszę w ten projekt wło-
żyć trochę pracy, musiałam skontakto-
wać się z trzema radami osiedla, ale pomy-
ślałam, że skoro jest możliwość stworze-
nia czegoś fajnego na moim i innych osie-
dlach, to czemu nie? Wiedziałam, że pro-
jekt ma dużą szansę na realizację. Przed-
stawiłam swój pomysł przewodniczącemu 
rady osiedla Osowa Góra. Zaprosił mnie na 
spotkanie. Od razu otrzymałam poparcie. 
Z dwiema pozostałymi radami, tj. Fordon 
i Wyżyny, załatwiłam sprawę telefonicz-
nie. Też od razu zaakceptowali ten pomysł. 
Projekt zakwalifikował się do głosowania 
i patrząc na jego wyniki myślę, że miesz-
kańcy będą zadowoleni. Mam nadzieję, że 
tężnie będą nam służyć i wspólnie będzie-
my o nie dbać.

Jak dokładnie wyglądała ta droga od po-
mysłu do zgłoszenia projektu? 
W projekcie osiedlowym wystarczy opi-
sać swój pomysł, wpisać szacunkowy koszt 
i sprawa załatwiona. Projekt ponadosiedlo-

wy może nie jest tak prosty, jak osiedlo-
wy, ale na pewno nie jest też skomplikowa-
ny. Różni się tylko tym, że trzeba się skon-
taktować z trzema radami osiedla. Ale tak 
naprawdę wszystko można załatwić tele-
fonicznie lub online, nie trzeba nawet wy-
chodzić z domu. I co ważne, nie musiałam 
przedstawiać żadnego gotowego projektu 
– ja zgłosiłam tylko pomysł. Całą drogą do 
realizacji zajęło się miasto.

Pomagała pani też innym mieszkańcom 
w przygotowaniu takiego projektu? 
Przyznam, że zdarzały się telefony z py-
taniami, czy to skomplikowane przedsię-
wzięcie, ale zawsze uspokajałam, że nie 
ma w tym żadnej trudności. Po rozmo-
wie ze mną nawet moja znajoma zgłosi-
ła swój projekt ponadosiedlowy. A gdyby 
jednak ktoś potrzebował pomocy wiem, 
że takie spotkania są organizowane na 
przykład w Bydgoskim Centrum Organi-

zacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ja od 
siebie mogę dać jedynie wskazówkę, że-
by zwrócić uwagę na tytuł projektu. Jeśli 
wniosek jest ładnie zatytułowany to rzu-
ca się w oczy. Na mało czytelny tytuł nikt 
nie zwróci uwagi.

Co doradziłaby pani mieszkańcom? Od 
czego najlepiej zacząć?
Najłatwiej jest zacząć od projektów osie-
dlowych. To jest najprostsza forma. Ja też 
od tego zaczynałam, bo zgłaszam projek-
ty już od wielu lat. Chciałabym zachęcić 
do tego również mieszkańców. To jest mo-
ment, w którym mamy realny wpływ na to, 
co dzieje się wokół nas, a to my - miesz-
kańcy – wiemy, co jest najbardziej potrzeb-
ne na naszym osiedlu. Każdego roku mamy 
okazję sprawić, żeby nasza okolica wypięk-
niała, stała się bardziej bezpieczna lub że-
by pojawiły się tam jakieś atrakcje. Warto 
z tego skorzystać!  

Uwierz w swój pomysł  
i go zrealizuj! 
Najłatwiej jest zacząć od projektów osiedlowych. To najprostsza forma. Też od tego zaczynałam, bo zgłaszam projekty 
już od wielu lat. Chciałabym zachęcić do tego również mieszkańców. Wystarczy wejść na bydgoszcz.pl/bbo

POCZUJESZ SIĘ 
JAK KURACJUSZ

Wiosną 2021 bydgoszczanie będą 
mogli skorzystać z kuracji w tęż-
niach solankowych, które powsta-
ją w 3 lokalizacjach: na Osowej Gó-
rze przy ul. Wielorybiej, na Wyży-
nach przy Modrakowej i w Fordonie 
przy ul. Hallera. Teren wokół obiek-
tów zostanie uporządkowany, a ca-
ła konstrukcja będzie po zmroku 
podświetlana. W jej pobliżu zosta-
nie ustawionych kilkanaście ławek, 
kosze na śmieci i stojaki na rowery. 
Na wybudowanie minitężni wyko-
nawca ma czas do końca bieżącego 
roku. Pierwsze uruchomienie za-
planowano na wiosnę.

Na zdjęciu pomysłodawczyni zwycięskiego projektu budowy trzech minitężni w Bydgoszczy – Dorota Lakner, podczas inau-
guracji tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
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IDEA BBO

Prace nad BBO trwają cały rok. Najpierw 
mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły – 
w tym roku przedstawili ich ponad 600. 
Następnie są one weryfikowane. Specjal-
ny zespół sprawdza, czy zaproponowana 
lokalizacja należy do miasta, czy projekt 
ma charakter ogólnodostępny oraz jakie 
są szanse na szybką realizację inwestycji. 
Chodzi o to, by pomysły mieszkańców były 
realizowane jak najszybciej, już w 2021 ro-
ku. Na tym etapie wypowiadają się także 
mieszkańcy w ramach weryfikacji obywa-
telskiej. Po żmudnych i intensywnych pra-
cach, w które włączają się również rady 
osiedla oraz członkowie Rady ds. Partycy-
pacji Społecznej listę projektów poddaje-
my pod głosowanie mieszkańców.

SZEROKI WYBÓR  
DLA WSZYSTKICH
Zgłaszane pomysły są urozmaicone i od-
powiadają na potrzeby różnych grup. 
Projekty ponadosiedlowe wyróżnia nie 
tylko wysoka kwota na realizację (1,5 mln 
zł), ale także konieczność wypracowania 
propozycji z trzema radami osiedla. Bez 
ich zgody projekt nie pojawi się wśród 
propozycji. A dzięki współpracy w tym 
zakresie, charakter zadania staje się 
ogólnomiejski. Do tej pory, w ramach tej 
kategorii, rewitalizowany jest Park nad 
Starym Kanałem Bydgoskim oraz wzno-
szone są minitężnie na trzech osiedlach. 
W tym roku możemy wybierać spośród 
kilkunastu propozycji.

Im większa kwota na zadanie, tym 
efekt jest bardziej spektakularny. Jed-
nak Bydgoski Budżet Obywatelski jest 
także po to, żeby integrować byd-
goszczan. Taką rolę spełniają inwesty-
cje z najmłodszej kategorii, która jest 
w Programie od zeszłego roku – „Ma-
łe projekty społeczne”. Wartość zadania 
to kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzię-
ki którym możemy zorganizować pro-
jekty dedykowane m.in. dzieciom, mło-
dzieży i seniorom. Tematyka i forma są 
dowolne. Mogą to być warsztaty, festyn, 
koncert, spotkanie. W tym roku wybie-

rzemy minimum 20 projektów społecz-
nych.

BBO ZMIENIA 
OSIEDLA
Główna kategoria projektów to pro-
jekty osiedlowe. Wiadomo, że w Byd-
goszczy znajdują się większe i mniejsze 
dzielnice. BBO jest realizowany w każ-
dej z nich. 12 mln zł zostało rozdzielone 
proporcjonalnie na każde osiedle. Że-
by realizować jak najwięcej zadań z róż-
nych kategorii i w różnych lokaliza-
cjach, jeden projekt nie może przekra-
czać połowy kwoty na osiedle. To ozna-
cza minimum dwa zwycięskie zadania, 
a w praktyce realizacji doczeka się kil-
ka. Wśród najpopularniejszych są: rewi-
talizacje skwerów, alejek i parków, uno-
wocześnianie i budowa nowych placów 
zabaw i innych form rekreacji np. stre-
et workout, rolkowisko, pumptrack. 
Często wśród zwycięskich zadań po-
jawia się nowa infrastruktura drogowa 
np. chodniki, parkingi. Bydgoszczanie 
stawiają także projekty związane z po-
prawą bezpieczeństwa np. monitoring, 
oświetlenie.

PREMIA  
ZA FREKWENCJĘ
Osiedle, które odnotowało najwyższą fre-
kwencję w ostatnich wyborach prezy-
denckich, otrzymało dodatkowe 100 tys. 
zł. na zadania w ramach Bydgoskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Walka o rekord 
frekwencji w naszym mieście była bar-
dzo zacięta. Frekwencja dla całego mia-
sta wyniosła 70,15 %. Osiedlem z najwyż-
szą frekwencją w II turze wyborów prezy-
denckich były Piaski. W sumie swoje gło-
sy oddało 76,77 % wszystkich mieszkań-
ców tego osiedla. Zaraz za nimi znalazła 
się Smukała – Opławiec - Janowo, trze-
cie miejsce przypadło mieszkańcom Gó-
rzyskowa. 

GłosujeMY,  
żeby zmieniać swoje osiedla
Bydgoski Budżet Obywatelski to nieustanny proces zmieniania miasta. W tym roku głosujemy w grudniu,  
zróbmy więc sobie prezent świąteczny i odmieńmy swoje najbliższe otoczenie

ZOSTAŃ OSIEDLOWYM BOHATEREM
Kilka dni przed rozpoczęciem głosowania rozstrzygnęliśmy konkurs promują-
cy Bydgoski Budżet Obywatelski. Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone 
– pierwsze miejsca zajęły: plakat pt. „Zostań osiedlowym bohatetem” i film pt. 
„Masz wpływ”. Głosowanie już trwa na www.bydgoszcz.pl/bbo
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 Fot: Plac zabaw w Nowy Fordonie

Bydgoski 
Budżet 
Obywatelski 
zmienia 
miasto
Dzięki BBO powstaje infrastruktura, na której 
najbardziej zależy bydgoszczanom. To mieszkańcy 
decydują, co, gdzie i w jakiej kolejności powinno 
być budowane. Zobacz ile zmian zaszło już 
w miejskiej przestrzeni

LEPSZA BYDGOSZCZ DZIĘKI BBO

ŚCIEŻKI, TRASY ROWEROWE 
I MIASTECZKA 
RUCHU DROGOWEGO ↓   
W tym roku nowa ścieżka powstała m.in. 
na Okolu wzdłuż Kanału Bydgoskiego 
pomiędzy IV i V śluzą. Przygotowywana 
jest dokumentacja związana z budową 
pierwszego odcinka Wielkiej Pętli For-
donu. W pierwszej kolejności powstanie 
odcinek u podnóża fordońskiej skarpy. 

DLA NAJMŁODSZYCH  
MIESZKAŃCÓW ↑

Nowoczesne, bogato wyposażone pla-
ce zabaw to zadania, które w poprzed-
nich edycjach programu zyskiwały set-
ki głosów bydgoszczan. W ten sposób 
prawie na wszystkich osiedlach Byd-
goszczy powstało kilkadziesiąt placów 
zabaw. Wszystkie nowe obiekty są do-
datkowo wyposażane w urządzenia, 
które pozwalają bawić się i integrować 
również dzieciom z niepełnosprawno-
ściami. Jeden z największych placów 
zabaw powstał w Nowym Fordonie. 
W tym roku zleciliśmy też moderniza-
cję placu zabaw na Bartodziejach.

INWESTYCJE  
NA SPORTOWO →

Bydgoski Budżet Obywatelski zmie-
nił sportową infrastrukturę. W tym ro-
ku oddaliśmy do użytku pierwszy byd-
goski pumptrack na Miedzyniu. Na 
osiedlach Górzyskowo, Błonie i Kapu-
ściska zbudowane zostały skateparki. 
Na Wzgórzu Wolności, Kapuściskach 
i Błoniu odnowiliśmy bieżnie przy bo-
isku, a w Starym Fordonie powstała 
strefa aktywnej rekreacji ze ścianką do 
tenisa, boiskiem i plenerową siłownią. 
BBO to również kilka nowych placów 
do street workoutu oraz lekkoatle-
tyczny orlik w Nowym Fordonie. 

 Fot: Ścieżka pieszo-rowerowa na 
Okolu

W poprzednich latach zrealizowa-
nych zostało wiele mniejszych zadań 
w formie brakujących łączników lub 
bezpiecznych przejazdów rowerowych 
(np. przez ul. Bronikowskiego). Po-
wstały też miasteczka ruchu rowero-
wego, gdzie najmłodsi bydgoszczanie 
na dwóch kółkach uczą się bezpiecz-
nego poruszania po ulicach. Od przy-
szłego sezonu będzie można też wy-
pożyczyć rowery cargo.

 ▲  
W Fordo-
nie, przy 
Górze 
Szybowni-
ków, dzię-
ki BBO 
powstał 
jeden 
z najwięk-
szych 
placów 
zabaw dla 
dzieci
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ŁATWIEJ  
DOJECHAĆ I ZAPARKOWAĆ  ↑

 Na wielu bydgoskich osiedlach w opar-
ciu o BBO szybciej udało się zbudować 
brakujące jezdnie, parkingi i chodni-
ki. W tym roku zbudowane zostały m.in 
ul. Homarowa na Osowej Górze oraz uli-
ca Bytowska na Wyżynach. Łatwiej zna-
leźć miejsce parkingowe na osiedlach 
zabudowanych blokami i wieżowcami. 
Najwięcej parkingów powstało na Ka-
puściskach m.in. przy ul.  Szarych Sze-
regów, na Błoniu w rejonie ul. 16 Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich oraz na Le-
śnym przy ul. Sułkowskiego i Topolo-
wej. W budowie są kolejne. W tym roku 
pierwsze ulice są utwardzane ażurami. 
Taką nawierzchnię zyskał łącznik między 
ulicą Okólną i Żółwińską w Łęgnowie.

NA SPACEROWYM SZLAKU 
WŚRÓD DRZEW 

Bydgoskie parki i lasy bez względu na po-
rę roku zachęcają do spacerów. Dzię-
ki BBO wiele z nich doposażyliśmy w do-
datkową infrastrukturę. Powstały nowe 
ścieżki i miejsca do odpoczynku. Szcze-
gólne miejsce powstało na Terenach 
Nadwiślańskich, gdzie nowy szlak leśny-
mi duktami połączył różne osiedla, które 
kiedyś stanowiły cztery oddzielne wsie: 
Mariampol, Pałcz, Zofin i Łoskoń. W razie 
niepogody można schować się pod wiatą 
lub zaplanować piknik. Nowe ścieżki spa-
cerowe z ławkami powstały też nad Ka-
nałem Bydgoskim na Wilczaku i Miedzy-
niu. Zleciliśmy też w tym roku rewitaliza-
cję parku na placu Chełmińskim na Oko-
lu. Wcześniej szereg prac przy terenach 
zielonych wykonach zostało na Błoniu, 
Szwederowie oraz Osowej Górze.

BEZCENNE ZDROWIE  
Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywa-
telskiemu możemy czuć się bezpieczniej 
i likwidować architektoniczne bariery. 
W zeszłym roku na Szwederowie w waż-
nych punktach zamontowanych zosta-
ło 18 defibrylatorów. W tym roku kolejne 
urządzenia trafią do OSP Fordon oraz do 
kompleksu sportowego przy ul. Piwnika-
-Ponurego. W windy udało się wyposa-
żyć budynki Młodzieżowego Domu Kul-
tury przy ul. Dworcowej oraz bibliotekę 
na Błoniu przy ul. W. Broniewskiego.

RAJ DLA KUDŁATYCH  
PRZYJACIÓŁ ↓

Gonitwy i zabawy z psem w środ-
ku miasta i to bez smyczy? Są miej-
sca gdzie jest to możliwe. Dzięki Byd-
goskiemu Budżetowi Obywatelskie-
mu powstało siedem wybiegów dla 
psów. To ogrodzone tereny wyposa-
żone w przeszkody i zabawki, gdzie 
bez obaw można spuścić psa ze smy-
czy i dać mu się wyszaleć albo uczyć 
pożytecznych komend. W tym roku 
wybudowaliśmy kolejny wybieg przy 
ul. Unii Lubelskiej. Jest on wyjątkowy, 
ponieważ zgodnie z pomysłem byd-
goszczan, podzielony jest na 2 stre-
fy, w tym jedną dedykowaną małym 
czworonogom. 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA 
I CHODNIKI ↓

Od trzech lat w Bydgoszczy doświetla-
ne są przejścia dla pieszych. Część za-
dań realizowanych jest dzięki BBO. 
W ten sposób dodatkowe lampy za-
montowano przy zebrach na ul. Sa-
perów na Jachicach oraz Pelplińskiej 
na Tatrzańskim. BBO to również no-
we progi zwalniające na wielu osiedlo-
wych ulicach, dodatkowe oznakowanie 
przy przejściach dla pieszych, wynie-
sione skrzyżowania i kilometry przebu-
dowanych chodników. W tym roku zle-
cona zostanie też budowa pierwszego 
parkietu – dodatkowej przestrzeni dla 
pieszych na rogu ul. Powstańców Wlkp. 
oraz J. Niemcewicza.
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Instrukcja 
głosowania 
krok 
po kroku
 

Głosowanie 
odbywa się drogą 
elektroniczną. Jest 
proste i bezpieczne. 
Zajmuje najwyżej 
kilka minut 
 
Żeby oddać głos należy wejść na 
stronę www.bydgoszcz.pl/bbo. 
Strona przekieruje nas do elek-
tronicznej karty do głosowania. 

W kolejnym kroku niezbędne 
będzie podanie swoich danych:

• Imię i nazwisko
• Numer PESEL
• Numer telefonu lub adres 
e-mail.
 
Te dane są nam niezbędne, by 
zweryfikować Twoją autentycz-
ność. Nie chcemy, żeby ktoś pod-
szył się pod Ciebie i unieważnił 
Twój głos.

Ostatnim elementem głoso-
wania jest wybranie projektów. 
Każda kategoria to oddzielna li-
sta propozycji. Nie możemy od-
dać trzech głosów na trzy pro-
jekty osiedlowe, małe projek-
ty społeczne etc. W jednej kar-
cie do głosowania oddajemy trzy 
głosy - po jednym w każdej ka-
tegorii:

 
•  1 projekt osiedlowy, na jednym 

wybranym osiedlu
• 1 projekt ponadosiedlowy
• 1 mały projekt społeczny
 
Prosimy nie wypełniać karty do 
głosowania wielokrotnie. Jeśli 
głosujący wypełni kartę do gło-
sowania więcej niż jeden raz – 
wszystkie jego głosy są nieważne.
 
Karta do głosowania będzie ak-
tywna w dniach 1-30 grudnia 
2020 roku.

Seniorze! Jeśli nie masz dostę-
pu do Internetu poproś o pomoc 
swoich bliskich i wspólnie wypeł-
nijcie formularz zgłoszeniowy.

ZAPOZNAJ SIĘ!

http://www.bydgoszcz.pl/bbo
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JAK GŁOSOWAĆ? 

Pytania i odpowiedzi
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi BBO. Odpowiedzi na nie ułatwią 
wzięcie udziału w głosowaniu.  Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz do 
nas na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub zadzwoń 52 58 58 962, 52 58 58 926

Kiedy można oddawać głosy?
W dniach 1-30 grudnia. Głosowa-
nie zakończy się o północy.
 
Jakie projekty wybierane są 
w ramach Bydgoskiego Budże-
tu Obywatelskiego?
W ramach BBO można głoso-
wać na projekty, które mieszczą 
się w zadaniach własnych gmi-
ny. Muszą być ogólnodostęp-
ne - z efektu ich realizacji będą 
mogli korzystać wszyscy miesz-
kańcy. Należy pamiętać, że te-
ren, na którym będą zlokalizo-
wane inwestycje, musi należeć 
do miasta.
 
Ile pieniędzy przewidziano na 
realizację zadań w tegorocz-
nej edycji?
W tym roku mieszkańcy zde-
cydują o wydaniu 16,1 mln zło-
tych. Do wyboru są trzy ro-
dzaje projektów: ponadosie-
dlowe, osiedlowe i małe pro-
jekty społeczne. Każda z kate-
gorii ma określoną pulę pie-
niędzy.
 
Jak zostaną rozdzielone pienią-
dze?
1. OSIEDLOWE – W puli 12 milio-
nów złotych, które zostały roz-
dzielone na wszystkie osiedla. 
To oznacza kilkadziesiąt zwycię-
skich zadań.

2. PONADOSIELDOWE- wartość 
jednego projektu nie może prze-
kroczyć 1,5 mln zł. Łącznie na re-
alizację projektów ponadosie-
dlowych przeznaczono kwotę  
3 mln zł. To oznacza minimum 
2 zwycięskie zadania.

3. MAŁE PROJEKTY SPOŁECZ-
NE - projekty nieinwestycyj-
ne, gdzie wartość projektu nie 

może przekroczyć 38.600 zł. 
W tej kategorii do wydania ma-
my ponad 770 tysięcy złotych. 
To oznacza minimum 20 atrak-
cyjnych wydarzeń, koncertów 
lub innych działań aktywizują-
cych mieszkańców.
 
Kto może głosować na projekty 
w Bydgoskim Budżecie Obywa-
telskim? 
Głosować może każdy mieszka-
niec Bydgoszczy (nie jest wyma-
gany meldunek), który w ostat-
nim dniu głosowania ukończył 
16 lat.
 
Czy obcokrajowcy mogą zagło-
sować na projekty w Bydgoskim 
Budżecie Obywatelskim?
Tak. Obcokrajowcy zamieszka-
li na terenie Bydgoszczy, którzy 
ukończyli 16 lat, mogą głosować 
na projekty w Bydgoskim Budże-
cie Obywatelskim.
 
Czy osoba niepełnoletnia może 
wziął udział w głosowaniu? 
Tak. W BBO osoba niepełnolet-
nia może brać udział w głoso-
waniu, pod warunkiem, że ma 
ukończone 16 lat.

Czy osoba niezameldowana 
w Bydgoszczy może głosować? 
Tak. Głosować mogą wszystkie 
osoby zamieszkałe w Bydgosz-
czy. Nie jest brany pod uwagę 
adres zameldowania.

Jak głosujemy? 
Ze względu na sytuację epide-
miczną głosowanie odbędzie 
się elektronicznie. Jest wyjąt-
kowo proste - wystarczy wejść 
na stronę www.bydgoszcz.pl/
bbo, podać swoje dane weryfi-
kacyjne i wybrać swoich fawo-
rytów. Całość zajmie najwyżej 

kilka minut, bez potrzeby wy-
chodzenia z domu.Pamiętajmy, 
że wypełnić formularz możemy 
tylko raz. W formularzu głosu-
jemy maksymalnie na 3 projek-
ty: jeden ponadosiedlowy, je-
den osiedlowy na jednym wy-
branym przez siebie osiedlu 
oraz na jeden mały projekt spo-
łeczny.

Gdzie znajdę kartę do głosowa-
nia?
Karta do głosowania znajduje się 
na stronie: www.bydgoszcz.pl/
bbo. W  tym roku, ze względu na 
epidemię głosowanie odbywa się 
tylko w formie elektronicznej. 
Nie dystrybuujemy papierowych 
kart do głosowania. Ze względu 
na sytuacją epidemiczną, szko-
ły, w których znajdowały się urny 
na papierowe karty pozostają za-
mknięte.

Dlaczego warto wziąć udział?
Oddając głosy mamy możli-
wość bezpośredniego decydo-
wania o tym, na co zostaną wy-
dane pieniądze z budżetu mia-
sta. To też realna szansa reali-
zacji własnych pomysłów. Zgła-
szając własny projekt warto za-
jąć się jego promocją wśród 
znajomych, sąsiadów i bliskich. 
Razem możemy zmieniać wi-
zerunek najbliższego otocze-
nia. Zgłaszania projektów, a na-
stępnie udział w głosowaniu to 
wkład w rozwój Bydgoszczy.
 
Na jakiego rodzaju projekty mo-
gę głosować?
Wybieramy spośród kilkuset 
propozycji, które zgłosili sami 
mieszkańcy. Projekty są różno-
rodne, wśród nich te o charak-
terze rekreacyjnym i wypoczyn-
kowym. Nie brakuje pomysłów 

związanych z ekologią. Wśród 
propozycji znajdziemy także te 
dotyczące  spędzania czasu wol-
nego oraz projekty społeczno-
-kulturalne. Nowe place zabaw, 
ławki, ścieżki pieszo-rowerowe, 
wybiegi dla psów i inne oryginal-
ne pomysły czekają.

Które projekty wygrywają? 
Zwycięskie projekty to te z naj-
większą ilością głosów odda-
nych w ramach poszczególnych 
kategorii. Limitem są pieniądze 
przeznaczone na daną kategorię 
lub osiedle.
 
W jaki sposób można promować 
swoje pomysły? 
Sposób zachęcenia do głoso-
wania zależny jest od kreatyw-
ności i zaangażowania zwolen-
ników poszczególnych projek-
tów. Na końcu gazety, znajduje 
się plakat, który można wywiesić 
w ogólnodostępnych miejscach 
i tym samym zachęcić swoich 
sąsiadów, rodzinę, znajomych 
czy przyjaciół do głosowania na 
konkretne projekty.
 Kampanię można prowadzić 
w sposób:
- tradycyjny – plakaty, ulotki np. 
w sklepach; 
- elektroniczny – za pomo-
cą stron internetowych i me-
diów społecznościowych;
- telefoniczny – wysyłka smsów 
lub kontakt telefoniczny ze zna-
jomymi.

Kiedy zostaną zrealizowane za-
dania? 
Wybrane pomysły znajdą się 
w budżecie miasta na 2021 rok. 
Projekty będą realizowane we 
współpracy ze zgłaszającym au-
torem i właściwą terytorialnie 
radą osiedla.

Ile projektów zostanie zrealizo-
wanych?
Taką wiedzę będziemy mieli do-
piero po zakończeniu głoso-
wania. Wybrane zostaną co naj-
mniej 2 projekty ponadosiedlo-
we i 20 małych projektów spo-
łecznych. W projektach osie-
dlowych zrealizujemy wszystkie 
z największą ilością głosów, na 
które pozwoli limit pieniędzy na 
dane osiedle.
 
Kto zrealizuje zadania, które 
uzyskały największą liczbę gło-
sów? 
Projekty wybrane przez miesz-
kańców w Bydgoskim Budże-
cie Obywatelskim realizowa-
ne będą przez jednostki miej-
skie, właściwe z uwagi na ro-
dzaj zadania. We współpra-
cy ze zgłaszającym i radą osie-
dla uzgodniony zostanie osta-
teczny kształt danego projektu 
np. zlecone zostanie przygoto-
wanie dokumentacji technicz-
nej, a następnie realizacja robót 
przez wyłonionego wykonaw-
cę. Wybór wykonawcy nastąpi 
zgodnie z ustawą prawo zamó-
wień publicznych.
 
Kiedy zostaną ogłoszone listy 
projektów do realizacji?
Listy projektów do realizacji 
ogłoszone zostaną do 20 stycz-
nia 2021 r.
 
Gdzie znajdę zasady Bydgoskie-
go Budżetu Obywatelskiego?  
Zasady programu Bydgoski 
Budżet Obywatelski regulu-
je uchwała Rady Miasta Byd-
goszczy i zarządzenie Prezyden-
ta Miasta Bydgoszczy - znajdu-
ją się na stronie www.bdgbo.
pl w zakładce „zasady”.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE BYDGOSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? NAPISZ DO NAS NA ADRES: BUDZETOBYWATELSKI@UM.BYDGOSZCZ.PL 
LUB ZADZWOŃ 52 58 58 962 i 52 58 58 926. NA NASTĘPNEJ STRONIE ZNAJDZIESZ PLAKAT DO PROMOWANIA PROJEKTÓW →
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