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INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 
 
Budżet Obywatelski jako budowanie odpowiedzialności za miasto 
 
Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują 
o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Budżet Obywatelski 
jest ważną inicjatywą. Pobudza kreatywność, zwraca uwagę na najważniejsze potrzeby mieszkańców, 
jak również integruje społeczność lokalną. W Koszalinie jest realizowany od 2014 roku.  
Konsultacje społeczne, co do zasady, są formą zbierania opinii od zainteresowanych środowisk  
w przedmiocie konkretnej sprawy/rozwiązania/dokumentu. Różnymi sposobami umożliwia  
się mieszkańcom zabranie głosu i przedstawienie swoich propozycji w danym temacie. Wśród wielu 
cech charakterystycznych dla tego procesu jedną z ważniejszych jest brak bezpośredniego przełożenia 
składanych opinii na kształt konsultowanej sprawy; oznacza to, że organizator konsultacji może, ale nie 
musi wziąć pod uwagę propozycje uczestników konsultacji. Może też uznać za słuszne tylko niektóre  
z nich, bądź tylko fragment danej opinii. 
Budżet obywatelski zawsze był szczególną formą konsultacji społecznych. Wprost zapisane to zostało 
dopiero w zmienionej w styczniu 2018 roku ustawie o samorządzie gminnym, jednakże wraz  
z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Polsce w 2011 roku (Sopot) widoczne było, że ten proces 
ma swoją specyfikę, odróżniającą go od innych procesów konsultacyjnych.  
Przede wszystkim, w budżecie obywatelskim przedmiotem zainteresowania są pomysły zgłaszane 
przez mieszkańców, nie przez samorząd. Po drugie – wynik konsultacji, czyli rozmów i głosowania 
mieszkańców jest praktycznie w całości realizowany. Samorząd nie zmienia kształtu pomysłów (chyba 
że sama metodologia ich wdrożenia wymusza pewne zmiany), nie wymienia je na inne projekty, krótko 
mówiąc – w budżecie obywatelskim to mieszkańcy decydują jakie pomysły przez nich zaproponowane 
wejdą w życie, czyli cały ten proces ma wiążący charakter dla samorządu.  
Budżet obywatelski jest też procesem, w którym bardzo mocny nacisk kładzie się na dialog                                        
z mieszkańcami, powinien być  w związku z tym otwarty na ich oczekiwania.  
To są właśnie największe różnice budżetu obywatelskiego wobec procesów „zwykłych” konsultacji. 
Różnice te sprawiają, że budżet obywatelski jest przestrzenią do realnej dyskusji władz samorządowych 
z mieszkańcami, miejscem do aktywności obywatelskiej mieszkańców, wykraczając w ten sposób poza 
ramy konsultacji społecznych.  
Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Koszalinie znacznie wpłynęło na aktywność mieszkańców. 
Budżet obywatelski pomaga zdiagnozować potrzeby mieszkańców miasta. Dzięki zgłaszaniu projektów 
widać, czego brakuje w mieście, np. które chodniki albo miejsca są niedostatecznie dofinansowane,    
ale pokazuje też co mieszkańcy chcieliby mieć w swoim otoczeniu, a co podoba im się w innych 
miastach. Budżet obywatelski obudził w mieszkańcach kreatywność oraz pokazał ile kosztuje 
utrzymanie miasta. Z roku na rok coraz więcej projektów zgłaszanych jest przez mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. Pokazuje to, że więcej osób zwraca uwagę na swoje najbliższe otoczenie, ale 
też to, że interesuje się sprawami miasta. Budżet obywatelski uaktywnił tych mieszkańców, którzy mają 
wiele pomysłów, ale wcześniej nie mieli możliwości ich przedstawienia, a tym bardziej nie mieli szans 
na ich realizację. To doskonałe narzędzie do obywatelskiej edukacji w zakresie budowania 
odpowiedzialności za miasto i jego przyszłość. 

 
 
Sprawozdanie z  realizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego  
 

1. Koszaliński Budżet Obywatelski 2018  
Po raz pierwszy Koszaliński Budżet Obywatelski został przeprowadzony we współpracy z partnerem – 
Pracownią Pozarządową z Koszalina. Pracownia Pozarządowa przede wszystkim przeprowadziła 
ewaluację poprzednich edycji, przygotowała spotkania z mieszkańcami naszego Miasta                                         
oraz  wspierała proces Budżetu Obywatelskiego na każdym etapie. 
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Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.                                         
W jego skład weszli przedstawiciele miasta i partnerów społecznych, posiadający wiedzę na temat 
aktywności obywatelskiej i budżetów obywatelskich. Zespół spotykał się  w kluczowych momentach 
wdrażania procesu by go monitorować i konsultować. 
 

1.1 Ewaluacja poprzedniej edycji  
W ramach przygotowywania zasad Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018  wspólnie z 
mieszkańcami i specjalistami przeanalizowaliśmy poprzednią edycję BO. W ramach tego procesu: 

 przeprowadzono ankietę z mieszkańcami (27.04 – 14.05.2017), 
 zorganizowano badanie fokusowe (11.05.2017r.), 
 odbyło się konsultacyjne spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (10.01.2018 r.) 

 
1.1.1. Wyniki ewaluacji  
W ankiecie trwającej od 27 kwietnia do 14 maja 2017r. wypowiedziało się 130 mieszkańców. Mimo, że 
mieszkańcy pozytywnie ocenili dotychczasowe edycje, uważali, że zmiany w kolejnych edycjach  
są potrzebne. 
Większość mieszkańców (65%) oceniła pozytywnie dotychczasowe edycje Budżetu Obywatelskiego. 
Jako jego najmocniejsze strony wskazywano: stworzenie możliwości wpływu mieszkańców                              
na rozwój Miasta, ciekawe i różnorodne projekty, aktywizację obywatelską mieszkańców i wzrost ich 
zaangażowania w rozwój Miasta. Jako słabe strony Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie mieszkańcy 
najczęściej wymieniali: realizację zwycięskich projektów, charakter zgłaszanych projektów                               
(np. nieogólnodostępne) oraz rolę Rady Budżetu Obywatelskiego.  
Połowa uczestników ankiety pozytywnie ocenia sposób informowania mieszkańców podczas 
dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego. Jak wynika z konsultacji, konieczne jest rozszerzenie 
informowania m. in. poprzez portal społecznościowy facebook, stronę www Miasta poświęconą BO, 
spotkania otwarte. 
Mieszkańcy pozytywnie zaaprobowali wszystkie zmiany zaproponowane w przyszłych edycjach 
Budżetu Obywatelskiego.  
76% mieszkańców wypowiedziało się za rezygnacją z preselekcji projektów przez Radę BO – wszystkie 
poprawne formalnie projekty trafiałyby pod głosowanie mieszkańców.  
80,5% uczestników ankiety uważało, że potrzebne jest wyodrębnienie z puli środków BO kwoty 
przeznaczonej dla każdego z osiedli, o której przeznaczeniu decydowaliby mieszkańcy tego osiedla. 
91% mieszkańców wypowiedziało się za poszerzeniem wsparcia merytorycznego Miasta na etapie 
tworzenia projektów.  
80% mieszkańców uważało, że proces BO powinien być połączony z debatą na temat potrzeb                                        
i priorytetów Miasta. 
Badanie fokusowe zostało przeprowadzone 11 maja 2017r. Wzięło w nim udział 8 osób – losowo 
wybranych pomysłodawców projektów składanych do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.   
           
      Najważniejsze rekomendacje projektodawców biorących udział w konsultacjach to: 

1. Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pomysłodawców na etapie tworzenia projektów.  
2. Zwiększenie kwoty przeznaczanej na Budżet Obywatelski (do ok. 1% budżetu Miasta). 
3. Stworzenie nowej strony WWW dedykowanej wyłącznie Budżetowi Obywatelskiemu. 
4. Zrezygnowanie z etapu oceny merytorycznej wniosków i dopuszczenie do głosowania 

wszystkich projektów, które spełniają wymogi formalne. 
5. Ściślejsze weryfikowanie (podczas oceny formalnej) spełniania w składanych wnioskach zasady 

możliwości korzystania ze zrealizowanej inicjatywy przez ogół mieszkańców. 
6. Zapewnienie czasu i miejsca dla pomysłodawców do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi 

potrzebami Miasta (lub danego obszaru), do ewentualnego łączenia swoich pomysłów. 
7. Zadbanie o promocję samej idei budżetu obywatelskiego i zrealizowanych wcześniej inicjatyw 

(spot promocyjny, logotyp, wyraźne fizyczne oznakowanie). 



  REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2018 R. 

 

102 
 

8. Wprowadzenie głosowania „ważonego” w postaci przyznawania różnej liczby punktów kilku 
projektom, w zależności od ich znaczenia dla osoby głosującej. 

9. Przekazywanie przez Miasto pełnej informacji o etapach wdrażania wytypowanych pomysłów 
(w tym o przyczynach ewentualnych opóźnień). 

 

W ramach konsultacji zebraliśmy opinie o poprzedniej edycji oraz na temat proponowanych zmian. 
Okazało się, że mieszkańcy pozytywnie oceniają m.in. wprowadzenie kwoty Budżetu przeznaczonej na 
osiedla oraz organizowanie spotkań osiedlowych. Części proponowanych nowych rozwiązań 
mieszkańcy nie poparli (np. premiowanie elektronicznego składania projektów czy większej wagi 
głosów internetowych) więc zrezygnowano z ich wprowadzenia. Na bazie wyników konsultacji 
stworzony został regulamin KBO. 
 
1.2 Procedura naboru do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 

 
Zgodnie Zarządzeniem Nr 456/1673/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 czerwca 2017 r. 
określającym  regulamin  Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. rozpoczęto procedurę                        
KBO  2018. Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2018 wyniosła  1 500 000 zł.    
Na część ogólnomiejską przypadło 650 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli - 50 000 zł.  
 
1.3 Harmonogram KBO 2018 

 
 Od 1 maja -  ewaluacja poprzednich edycji KBO, tworzenie założeń edycji 2018; 
 Od 06.06.2017 r. do 30.06.2017 r. - przeprowadzenie pierwszego cyklu spotkań  

w osiedlach; wsparcie dla osób / grup / organizacji piszących projekty; 
 Od 01.07.2017 r. do 21.07.2017 r. - składanie projektów; 
 Od 22.07.2017 do 30.09.2017 r. - ocena formalna; uzupełnianie i/lub poprawa błędów 

przez pomysłodawców; ogłoszenie wyników oceny formalnej; 
 Od 18.09.2017 r. do 13.10.2017 r. -  przeprowadzenie drugiego cyklu spotkań; 
 Od 10.11.2017 r. do 24.11.2017 r. - głosowanie na projekty ogólnomiejskie  

oraz osiedlowe 
 11.12.2017 r.  ogłoszenie wyników; podsumowanie całego procesu 
 
 

1.4  Składanie projektów i głosowanie 
 
Do Urzędu Miejskiego w Koszalinie w terminie do 21 lipca 2017 roku  wpłynęło 86 projektów.                                   
20 złożonych projektów w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej zostało odrzuconych gdyż   
okazały się niemożliwe do realizacji. Główne przyczyny to: niezgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, znacznie niedoszacowany budżet oraz niezgodność z już 
zaplanowanymi inwestycjami. Autorom dwóch podobnych projektów udało się porozumieć i złożyli 
wspólny projekt. 
65 projektów pozytywnie przeszło proces oceny formalnej, a o ich dalszym losie zdecydowali 
mieszkańcy Koszalina podczas głosowania ogólnomiejskiego oraz podczas osiedlowych spotkań 
„wyborczych”.  
 
Wyboru projektów ogólnomiejskich oraz projektów dla osiedla Lechitów1 dokonali koszalinianie                           
w formie głosowania, które odbyło  się w terminie od 10 do 24 listopada 2017 roku za pośrednictwem 
portalu www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w 17 punktach na terenie Koszalina. 
 

                                                             
1Podczas spotkania na osiedlu Lechitów mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie wyboru projektów do realizacji 
w 2018 roku, dlatego zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekty 
zostały przekazane pod głosowanie ogólnomiejskie. 
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Projekty osiedlowe, ocenione pozytywnie, których łączna wartość dla osiedla przekraczała 50 tys. zł, 
mieszkańcy wybierali podczas spotkań osiedlowych, które odbyły się : 

 24 października 2017r. - Osiedle Bukowe Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Staszica 6, godz. 18.00 
 30 października 2017r. - Osiedle Lechitów Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 23, godz. 17.00 
 6 listopada 2017r. - Osiedle Lubiatowo Firma PRO-WAM, ul. Zwycięstwa 278, godz. 17.00 
 8 listopada 2017r. -  Osiedle Śródmieście Domek Kata, ul. Grodzka 3, godz. 17.00. 

 
W wyniku spotkań z mieszkańcami wybrano następujące projekty, które zostały zrealizowane w 2018 
roku: 

Osiedle Bukowe 
1. Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów" 
2. Bukowe CUP 
Osiedle Lubiatowo  
3. Stojaki rowerowe Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Lubiatowskiej ( na wysokości numeru 
122) w Koszalinie 
4. Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ulicy Lubiatowskiej 
5. Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej 
Osiedle Śródmieście  
6. Integracyjne Spotkanie z mieszkańcami "Poznajmy się" 
7. Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1-go Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4 
8. Kwieć się - miejski ogród - murale w centrum miasta 
 

Ponadto w części osiedli zgłoszone projekty nie przekraczały łącznej kwoty 50 tys. zł  
dla poszczególnych osiedli, a otrzymały ocenę pozytywną, dlatego zostały skierowane do realizacji  
w 2018 roku bez konieczności wyboru przez mieszkańców Koszalina. Do realizacji przekazano 
następujące projekty: 
 

Osiedle Jedliny 
1. Siłownia po chmurką 
2. Czyste Osiedle 
Osiedle Morskie 
3. Park na bunkrach 
Osiedle Nowobramskie 
4. Oświetlenie "Ciemnej strony Morskiej" 
Osiedle Na Skarpie 
5. Uporządkowanie terenu przy ulicy "Na Skarpie", działka 98/34 
Osiedle Rokosowo 
6. Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo - Hallera - budowa placu zabaw dla młodszych 
mieszkańców oś. Hallera 
Osiedle Raduszka 
7. Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych 
Osiedle Unii Europejskiej 
8. Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów 
 od ul. Holenderskiej do ulicy Włoskiej 
Osiedle Tysiąclecia 
9. Remont i modernizacja podwórka 27,25 Spółdzielcza 2,4,6,8 Niepodległości 
Osiedle Wspólny Dom 

10. NAJPIĘKNIEJSZA ULICA - podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego 
Osiedle Jamno-Łabusz 

11. "Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie" 
Osiedle Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
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12. Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 7c 
 
Projekty ogólnomiejskie oraz projekty dla osiedla Lechitów wybrano w głosowaniu mieszkańców 
Koszalina. W głosowaniu łącznie oddano 8 346 ankiet konsultacyjnych. Drogą elektroniczną oddano 
 4 188 ankiet konsultacyjnych. Tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 4 158. Łącznie ważnych 
ankiet konsultacyjnych oddano 7 644, a nieważnych 702 (błędy formalne, błędne numery PESEL, 
ankiety oddane wielokrotnie, głosy oddane spoza Koszalina, błędne ankiety papierowe – 
jednostronicowe). 
 
1.4.1 Wyniki głosowania  
 
Podsumowanie głosowania na projekty ogólnomiejskie oraz projekty dla osiedla Lechitów w ramach  
Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 
 

Łączna suma głosów 
8 346 

Sposób udziału w konsultacjach Portal www.budzetobywatelski.koszalin.pl 4 188 

Ankieta konsultacyjna 4 158 

Ważność oddanych ankiet 
konsultacyjnych 

Ankiety ważne 7 644 

Ankiety nieważne 702 

 

                                                             
2 Projekt, przekazany do realizacji w 2018 roku 
3 Projekt, został przekazany do realizacji w 2018 roku 

 
Projekty ogólnomiejskie 2018 

 
Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba 

głosów 
1. System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na 

Górze Chełmskiej 2 
650 000 zł 1992 

2. NIE nowotworom u dzieci z Koszalina 3 85 200 zł 1871 
3. AED Koszalin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i rozwój publicznego dostępu do 

defibrylacji w mieście Koszalin 
401 000 zł 1168 

4. Dzieci bez próchnicy  139 000 zł 923 
5. Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego 600 000 zł 817 
6. Rodzinna Przystań - Plac Zabaw i Rekreacji na Osiedlu Północ 500 000 zł 781 
7. Wąskotorowy peron Wenedów 450 000 zł 764 
8. Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej dla Koszalina  500 000 zł 667 
9. Zapraszamy na miejską leżankę - społecznie, bezpiecznie  350 000 zł 659 
10. Zabawa bez barier  120 000 zł 642 
11. Mural na Ekonomie 86 000 zł 627 
12. Kolorowe poczekalnie edukacyjne  69 000 zł 623 
13. Chodniki, ławki, kosze na śmieci  105 000 zł 577 
14. Schron przeciwatomowy jako Salon Historyczny - czyli darmowe miejsce spotkań z 

historią Koszalina. Społeczne, amatorskie muzeum 
65 000 zł 542 

15. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy 
Wańkowicza 9-9 b 

220 000 zł 534 

16. Idziemy na piach - Kompleks boisk do sportów plażowych  300 000 zł 494 
17. Mural - in!  76 800 zł 491 
17. Męska sprawa  150 000 zł 476 
18. Rozwój sportu przy SP 10  630 000 zł 454 
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4 Projekt, przekazany do realizacji w 2018 roku 

19. Warsztaty z robotyki dla przedszkolaków 54 000 zł 454 
20. Gwardia - sportowa duma miasta  51 000 zł 441 
21. Jaśniejszy Koszalin  80 000 zł 412 
22. Nowa szata parku w Rokosowie  125 000 zł 407 
23. Gazeta Odkrywcza - wydanie drukiem bezpłatnego miesięcznika o historii Koszalina i 

regionu 
55 000 zł 327 

24. Koszalińskie Targi Książki 55 000 zł 325 
25. Szkolne punkty pierwszej pomocy  236 000 zł 288 
26. Mini Boisko - "Spełnienie Marzeń"  387 000 zł 198 

27. Utwardzenie drogi gruntowej - ul. Malinowa 9 na odcinku od ul. Borówkowej do ul. 
Truskawkowej - 110 mb. 

100 000 zł 192 

28. Wilcza Liga - Koszalińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej  80 000 zł 129 
29. Koszaliński Intelektualny Klub "Co? Gdzie? Kiedy?"  54 000 zł 126 
30. Zagospodarowanie terenu przy ul. Moniuszki 11,11a,13,13a Działka nr 1513 obręb 19 235 000 zł 114 
31. Historia na kółkach - cykl mobilnych zajęć o historii naszego miasta dla każdego 

Koszalinianina 
65 500 zł 110 

32. Koszalin to my! - autorska publikacja o Koszalinie stworzona przez mieszkańców 75 000 zł 80 
33. Włącz Małego Mistrza - mój pierwszy trening z Wilkami  120 000 zł 79 

    

    

 
 
Projekty Osiedlowe 2018 – Osiedle Lechitów 

 
Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 

1. Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" 4 49 999,25 zł 2245 

2. Mural na osiedlu - Kolejka Wąskotorowa 21 900 zł 552 

3. Mini Park Różany 26 400 zł 525 

4. Murale 25 000 zł 468 

5. Mały inżynier  38 600 zł 299 

6. Rowerowe osiedle Lechitów  15 000 zł 270 

7. Walentynki dla seniorów  6 600 zł 190 

8. Przyjazna dzielnica – Dzień Pieczonego Ziemniaka  4 900 zł 64 

9. Przyjazna dzielnica  24 800 zł 50 
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1.5 Przekazane projekty do realizacji i ich realizacja w 2018 roku 

lp. 
Nazwa 

projektu 
(zadania) 

Jednostka 
Miasta 

realizująca 
projekt 

Koszty realizacji projektu: 
Efekty rzeczowe realizacji 

projektu: Stopień 
osiągnięcia 
planowa -

nych 
efektów 

rzeczowych 

Termin realizacji projektu: Uwagi 

Szacunkowe 
(wg wniosku 
mieszkańca) 

Faktyczne 
(poniesione 

wydatki 
budżetowe) 

Planowane  
(wg wniosku 
mieszkańca) 

Osiągnięte                
(w wyniku 
realizacji 
projektu) 

planowany           
(wg wniosku 
mieszkańca) 

faktyczny  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Uporzą-
dkowanie 

terenu 
przy ul. 

Na 
Skarpie - 
działka 
98/34 

Zarząd 
Dróg           

i 
Transpor-

tu 

47 000,00  40 725,00  

Uporządko-
wanie terenu 

w postaci 
usunięcia 

drzew 

wykonano 
ekspertyzę 

dendrologicz
ną, uzyskano 

zgodę na 
wycinkę 
drzew, 

usunięto 
drzewa i 

uporządkowa
no terenu 

Uzyskano 
niezbędne 

zgody i 
uporządkowa

no teren 

do 
31.12.2018  

11.12.2018  

do 31.10.2019 
zaplanowano 
nasadzenia 
zastępcze 

2 

Rozbudo
wa zatoki 
parkingo
wej przy 

ul. 
Staszica 

7c 

Zarząd 
Dróg                 

i 
Transport

u 

50 000,00 50 000,00  

Rozbudowa 
zatoki 

parkingowej 
wzdłuż ulicy 
Staszica na 
wysokości 

Staszica 7c na 
przeciwko 

Szkoły 
Podstawowej 

nr 18 

wykonano 
projekt i 

przebudowan
o   zatokę 

autobusową 

Zadanie 
zrealizowano 

w pełnym 
zakresie 

do 
31.12.2018  

26.11.2018r. brak 

3 

Najpiękni
ejsza 
ulica, 

podniesie
nie 

walorów 
estetyczn
ych ulicy 

St. 
Wyspiańs

kiego 

Zarząd 
Dróg             

i 
Transport

u 

41 000,00  0,00  

wykonanie 
nasadzen 

drzew, 
ustawienie 
koszy na 

śmieci oraz 
tablic z 

wydrukowany
mi 

powiększenia
mi widoków 

ulicy z okresu 
jej świetności 

 
 

nie 
zrealizowano 

rezygnacja z 
jego realizacji 
przez autorkę 

projektu 

do 
31.12.2018  

brak 

przeprowadz
ono pięć 

postępowań 
w celu 

wyłonienia 
wykonawcy. 

Jedyna oferta 
jaka wpłynęła 
nie spełniała 

wymagań 
autorki 

projektu, 
która 

ostatecznie 
zrezygnowała 

z jego 
realizacji.  

4 
Park na 

bunkrach 

Zarząd 
Dróg            

i 
Transport

u 

50 000,00  49 580,70  

wykonanie 
alejki 

żwirowej z 
schodami 

oraz 8 ławek 
z 4 koszami 

wykonano 
ekspertyzę 
techniczną 
obiektów, 

projekt 
zagospodaro
wania terenu i 

nasadzeń. 
Zrealizowano 

I etap - 
budowę 
alejek i 

nasadzenia 

Zrealizowano 
część zadania 

do 
31.12.2018  

11.12.2018  brak 
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5 

Oświetlen
ie ulic 
(dróg 

gruntowy
ch) ul. 

Malinowe
j i ul. 

Truskawk
owej 

Zarząd 
Dróg              

i 
Transport

u 

30 000,00  29 999,70  

Dostawa i 
Montaż 

dwóch lamp 
solarno - 

hybrydowych  

Dostawa i 
Montaż 

trzech lamp 
solarno - 

hybrydowych   

Zadanie 
zrealizowano 

w pełnym 
zakresie 

w projekcie 
nie 

określono 
czasu 

realizacji 
zadania 

od. 
05.02.2018 

do 
30.03.2018  

brak 

6 

Oświetlen
ie 

skrzyżow
ań ulic za 
pomocą 
ulicznych 

lamp 
solarnych 

Zarząd 
Dróg               

i 
Transport

u 

50 000,00  49 987,20  

Dostawa i 
montaż 

czterech lamp 
solarno - 

hybrydowych  

Dostawa i 
montaż 

czterech lamp 
solarno - 

hybrydowych  

Zadanie 
zrealizowano 

w pełnym 
zakresie 

w projekcie 
nie 

określono 
czasu 

realizacji 
zadania 

od 5.02.2018 
do 

30.03.2018 
brak 

7 
"Siłownia 

pod 
chmurką" 

Zarząd 
Dróg              

i 
Transport

u 

22 750,00  22 133,85  

Siłownia 
składająca się 

z 6-7 
stanowisk do 
ćwiczeń oraz 

ławek 

Wykonanie 
projektu 

budowlanego
, montaż 6 

urządzeń do 
ćwiczeń, ławki 

i koszy 

Zadanie 
zrealizowano 

w pełnym 
zakresie 

do 
31.12.2018  

11.09.2018  brak 

8 

Sport i 
rekreacja 

w 
"Dolinie 
Dwóch 

Stawów" 

Zarząd 
Dróg                               

i 
Transport

u 

48 000,00  47 968,17  

Budowa 
terenu 

rekreacyjnego
, z grillem, 

mini siłownią 
z 3 

urządzeniami, 
huśtawką i 

piaskownicą 
dla dzieci, 
zadaszone 
ławeczki ze 

stołami, kosze 
na śmieci 4 

szt. 

Wykonano 
projekt 

budowlany,                    
2 szt. stołów 
piknikowych,  

grill z 
obmurowanie
m, ognisko, 

stojak na 
rowery, 3 szt. 

koszy, 
huśtawkę 
podwójną, 
huśtawkę z 
gniazdem, 

zjeżdżalnię i 
bujak 

Zadanie 
zrealizowano.  

W trakcie 
realizacji 

został 
zmieniony 

zakres 
zadania. 

do 
31.12.2018  

20.11.2018  

wykonawca 
zapłacił kary 

za 
niedotrzyman

ie terminu 
umowy 

9 

Radosne 
dziecińst

wo na 
osiedlu 

Rokosow
o Hallera 
budowa 

placu 
zabaw dla 
młodszyc

h 
mieszkań

ców 
osiedla 
Hallera 

Zarząd 
Dróg               

i 
Transport

u 

50 000,00  49 931,17  

Wykonanie 
placu zabaw z 

4 
urządzeniami 
zabawowymi, 
ogrodzeniem 
i 4 ławkami 

Budowa placu 
zabaw z 3 

urządzeniami 
zabawowymi, 

2 ławkami, 
tablicą, 

koszem i 
ogrodzeniem 

Zrealizowano 
część zadania 

do 
31.12.2018  

21.09.2018  

niedoszacowa
ny projekt 

pod 
względem 

prac 
budowlanych 

i 
wymaganego 
wyposażenia. 

Nie 
uwzględnione 

koszty 
projektu. 
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10 

Osiedlow
y park 

rekreacyj
no - 

wypoczyn
kowy. 

Budowa 
chodnika 

i drogi 
dla 

rowerów 
od ul. 

Holender
skiej do 

ul. 
Włoskiej 

Zarząd 
Dróg               

i 
Transport

u 

50 000,00  3 198,00  

wykonanie 
chodnika 
wraz ze 
ścieżką 

rowerową 
umożliwiające

go dojście 
mieszkańcom 

od ulicy 
Holenderskiej 

do nowo 
wybudowane

go placu 
rekreacyjno - 
sportowego 

przylegająceg
o od 

wschodniej 
strony do 

boiska Orlik 

opracowano 
projekt 

podziału 
działki i 
bilansu 

podziału 
działki. 

Projekt 
niezrealizowa

ny 

do 
31.12.2018  

  

niezrealizowa
ny z powodu 
konieczności 
odrolnienia 

gruntów 

11 

Nowy 
plac 

zabaw dla 
dzieci w 
Jamnie 

Zarząd 
Dróg                 

i 
Transport

u 

50 000,00  5 965,50  

Wymiana 
części 

urządzeń na 
nowe i 

odnowienie 
kilku 

istniejących 
urządzeń. 

Wykonanie 
projektu 

budowlanego 
przebudowy 

placu 

Wykonano 
projekt, w 
2018 nie 

wyłoniono 
wykonawcy 

do 
31.12.2018  

Projekt 
30.04.2018  

 
Planowana 

realizacja do 
30.10.2019  

planowane 
dokończenie 

części 
inwestycji w 

2019  

12 

Urządzeni
a do 

zabawy 
dla dzieci 
na plac 
zabaw 
przy ul. 

Lubiatow
skiej 

Zarząd 
Dróg                    

i 
Transport

u 

15 500,00  2 300,00  

montaż 4 szt. 
urządzeń 

zabawowych 
na terenie 
sportowo-

rekreacyjnym 

montaż 2 szt. 
urządzeń 

zabawowych 
na terenie 
sportowo-

rekreacyjnym 

Wykonano 
projekt, nie 
wyłoniono 
wykonawcy 

do 
31.12.2018  

Projekt 
12.10.2018  
Planowana 

realizacja do 
30.10.2019  

niedoszacowa
ny projekt. 
Przyznana 
kwota BO 
niższa niż 
szacowana 
we wniosku 

13 

Stojaki 
rowerowe

. Teren 
rekreacyj

no - 
sportowy 
przy ul. 

Lubiatow
skiej ( na 

wysokości 
numeru 
122) w 

Koszalinie 

Zarząd 
Dróg             

i 
Transport

u 

4 500,00  4 498,00  

montaż 4 szt. 
stojaków 

rowerowych 
na terenie 
sportowo-

rekreacyjnym 

montaż 4 szt. 
stojaków 

rowerowych 
na terenie 
sportowo-

rekreacyjnym 

Projekt 
zrealizowano   

w pełnym 
zakresie 

do 
31.12.2018  

30.10.2018  brak 

14 

Plac 
zabaw 

„Dziecięc
a 

Stodoła” 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

50.000,00 81 490,51  

Budowa placu 
zabaw 

z 
urządzeniami 
zabawowymi 

oraz 
urządzeniami 
do fitnessu, a 
także montaż 
ławek i koszy 

na śmieci. 

Zrealizowano 
Zagospodaro

wa- 
nie placu 

wraz 
z montażem 

urządzeń: 
Do fitnessu, 
ławek, koszy 

Na śmieci 

Projekt 
zrealizowany 

do 
31.12.2018  

Zrealizowano, 
Protokół 
odbioru z 

dnia. 
19.12.2018  

Budżet 
zwiększono 

o kwotę 
35.690,00. 

Kwota 
niewykorzysta

na: 
4.199,49 
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15 
Czyste 
Osiedle 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

27.250,00 13 124,75  

Zamontowani
e małej 

architektury 
tj.: ławki, 

kosze 
Na śmieci, 
stojaki na 
rowery. 

Zrealizowano 
Zamontowan

o: 
Ławki, stojaki 
na rowery i 
kosze na 
śmieci 

Projekt 
zrealizowany 

do 
31.12.2018  

Zrealizowano, 
Protokół 
odbioru z 

dnia. 
5.12.2018  

Kwota 
niewykorzysta

na: 
14.125,25 

16 

Oświetlen
ie 

„Ciemna 
strona 

Morskiej” 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

44.000,00 43 882,60  

Postawienie 4 
lamp solarno 

-
hybrydowych. 

Zrealizowano 
Zamontowan

o 
8 punktów 

oświetleniowy
ch 

Projekt 
zrealizowany 

do 
31.12.2018  

Zrealizowano, 
Protokół 
odbioru z 

dnia. 
17.12.2018  

Kwota 
niewykorzysta

na: 
117,40 

17 

Remont i 
moderniz

acja 
podwórka 

27, 25 
Spółdziel
cza 2, 4, 

6, 8 
Niepodle

głości 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

50.000,00 48 792,30  

Wyrównanie 
terenu, 
budowa 

chodnika, 
ogrodzenie 

terenu, 
montaż małej 
architektury 

tj. 
piaskownica, 
zjeżdżalnia, 

drabinki, 
huśtawka 
podwójna, 

ławki, 
śmietniki, 

nasadzenie 
kwiatów. 

Zrealizowano 
Zmodernizow

ano 
plac zabaw 
poprzez: 

Wykonanie 
ogrodzenia 

panelowego, 
Położenie 

kostki 
brukowej 

Projekt 
zrealizowany 

do 
31.12.2018  

Zrealizowano, 
Protokół 
odbioru z 

dnia. 
6.11.2018  

Kwota 
niewykorzysta

na: 
1.270,70 

18 

Rewitaliza
cja 

podwórka 
przy ul. 1-
go Maja 

1-3, 
Zwycięst
wa 90-92, 
Słowackie

go 2-4 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

Środki 
zabezpiecz
one przez 

UM: 
24.000,00 
Środki od 

WM 
(partycypacj

a) 
3.995,94 

22.531,62 

Rewitalizacja 
placu 

stanowiącego 
podwórko 

wew. osiedla 
tj. ciągi 

komunikacyjn
e, nasadzenia 

drzew i 
krzewów, 

oświetlenie i 
elementy 

małej 
architektury 

Wykonano 
remont 

chodnika 
Oraz 

Utwardzono 
miejsca 

postojowe 

Projekt 
zrealizowano 

w pełnym 
zakresie  do 

zabezpieczon
ej przez UM 

kwoty tj. 
24.000,00 

do 
31.12.2018  

Zrealizowano, 
Protokół 
odbioru z 

dnia. 
3.10.2018  

Kwota 
niewykorzysta

na: 
1.468,38 

19 

Kwieć się 
– miejski 
ogród – 
murale w 
centrum 
miasta 

Zarząd 
Budynkó

w 
Mieszkaln

ych 

18.000,00 - 

Wykonanie 
muralu na 
budynkach 

mieszkalnych 
jednego 
kwartału. 

Nie 
zrealizowano 

Nie 
zrealizowano 

do 
31.12.2018  

Nie 
zrealizowano 

Nie 
zrealizowano 
z uwagi na 
niepodjętą 
uchwałę 

przez WM I 
Maja, 

Zwycięstwa 
78-80, 

Laskonogiego 

20 

Nie 
nowotwo

rom u 
dzieci z 

Koszalina  

Wydział 
Kultury i 
Spraw 

Społeczn
ych  

83 000,00 72 405,19 
Badania 

profilaktyczne  
  

W terminie 
od 15 

sierpnia 
2018  do  

15 
październik

a 2018  

Zrealizowano  

Kwota 
niewykorzysta

na: 
10 594,81  
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2 Koszaliński Budżet Obywatelski 2019 
 
2.1.   Ewaluacja poprzedniej edycji 
 
Opracowanie zasad Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 poprzedził proces analizy 
ubiegłorocznej edycji oraz konsultacje proponowanych zmian. W ramach tego procesu 
współpracowano z Pracownią Pozarządową i przeprowadzono trzy główne działania: 
 

 zorganizowano konsultacyjne spotkanie Zespołu ds. BO (10 stycznia 2018), 
 przeprowadzono ankietę z mieszkańcami (2-11 lutego 2018), 
 przeprowadzono wywiad grupowy z autorami projektów (7 lutego 2018). 

 
 

2.1.1. Wynik konsultacji z mieszkańcami 
 

 pozytywnie oceniono wprowadzenie kwoty Budżetu przeznaczonej na osiedla (65,63% oceniło 
pozytywnie, 14,06% neutralnie, 20,32% negatywnie) 

 pozytywnie oceniono wprowadzenie dyskusji mieszkańców na temat problemów i priorytetów 
lokalnych na etapie generowania pomysłów na projekty składane do Budżetu Obywatelskiego 
(71,43% oceniło pozytywnie, 19,05% neutralnie, 9,52% negatywnie). 

 
Części proponowanych nowych rozwiązań mieszkańcy nie poparli: 

21 

System 
zrównow
ażonych 
rekreacyj

nych 
ścieżek 

rowerowy
ch typu 
Single 

Track na 
Górze 

Chełmski
ej – 

Wydział 
Inwestycji  

650 000,00  
koszt 

dokumenta
cji 53 136  

    

Nie 
zrealizowano 

– obecnie 
kolejna 

procedura 
przetargowa     
o udzielenie 
zamówienia 
publicznego   

 

22 
Bukowe 

CUP 

Biuro 
Rady 

Miejskiej  
2 000,00  1 799,19 

organizacja 
dwóch 

turniejów 
piłki nożnej 
dla dzieci i 

młodzieży na 
terenie 

kompleksu 
sportowo-

rekreacyjnego 
mieszczącego 

się przy ul. 
Baczewskiego

/Tradycji. 

  
Maj i 

grudzień 
Zrealizowano  

23 

Integracyj
ne 

spotkanie 
z 

mieszkań
cami – 

Spotkajm
y się  

Biuro 
Rady 

Miejskiej 
8 000,00  7 792,93 

Imprezy 
integracyjne  

  
Marzec, 

maj, 
wrzesień 

Zrealizowano   
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 premiowania elektronicznego składania projektów (76,56% oceniło ten pomysł negatywnie) 
 premiowania głosowania w formie elektronicznej (78,14% oceniło ten pomysł negatywnie). 

W ramach konsultacji spytano także o opinię mieszkańców i autorów projektów w takich kwestiach jak: 
sposób komunikacji i promocji podczas procesu wdrażania BO, zawartość formularza wniosku 
projektowego, wsparcie dla autorów projektów na etapie pisania, sposób prezentacji projektów dla 
mieszkańców, strona www dot. BO, liczba punktów do głosowania itp. 
 
Zebrane opinie i spostrzeżenia zostały uwzględnione na etapie tworzenia regulaminu oraz wzięte 
zostały pod uwagę podczas realizacji procesu. 
 
Procedura naboru do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 
 
W 2018 roku rozpoczęto procedurę naboru do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zgodnie 
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 699/2165/18 z dnia 12 marca 2018 r. 

 Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2019 wyniósła  3 000 000 zł.      
 Na część ogólnomiejską przypadło 1 000 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli -                                    

115 000 zł. Pozostałe 45 000 zł przeznaczone zostały na promocję budżetu obywatelskiego                     
i jego organizację. 

 Wszystkie działania zostały realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową5.  
 
Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną pełnił Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 
 

2.3. Harmonogram KBO 2019 
 

 Ewaluacja i konsultacja zasad nowej edycji - styczeń – luty 2018r. 
 Ogłoszenie regulaminu oraz harmonogramu - 12.03.2018 
 Spotkania osiedlowe - od 19.03.2018 do 27.04.2018 
 Składanie projektów - od 26.03.20180 do 13.05.2018 
 Ocena formalna projektów - od 23.04.2018 do 30.06.2018 
 Spotkania osiedlowe wyborcze - od 05.06.2018 do 19.09.2018 
 Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie - do 24.09.2018 
 Głosowanie ogólnomiejskie d 01.10.2018 do 14.10.2018 
 Oficjalne ogłoszenie wyników Do 30.10.2018 

 
 

Należy również wspomnieć, że 7.05.2018 roku odbył się w Koszalinie maraton pisania wniosków                        
i kawiarenka obywatelska pt. „Budżet obywatelski – jaki jest jego sens?”. 
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani składaniem projektów  mogli uzyskać kompleksowe informacje 
dotyczące m. in.: zasad opisywania swoich pomysłów, kalkulacji wydatków, szacowania przyszłych 
kosztów, wątpliwości odnośnie własności terenu. Swoją pomocą służyli pracownicy Urzędu Miejskiego.  
Natomiast podczas kawiarenki odbyła się dyskusja dotycząca: 
 
- czy kwota przeznaczona na KBO, liczba głosujących i liczba projektów decydują o jego sukcesie? 
- jakie są inne formy realizacji pomysłów mieszkańców na rozwój Miasta i czemu są mało popularne? 
- jak realizować pomysły mieszkańców, które nie otrzymają dofinansowania z KBO? 
- w którą stronę powinien rozwijać się budżet obywatelski w Koszalinie? 
- priorytety w rozwoju miasta i możliwości udziału mieszkańców we decydowaniu o nich. 
 
2.4.   Składanie projektów i głosowanie  
 

                                                             
5 Umowa UW/221/KSiP/242/18 
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Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru projektów z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 
2019 rok ogólnomiejskich oraz projektów dla osiedla Lechitów i osiedla Bukowe dokonali Koszalinianie 
w formie głosowania, które odbyło  się w terminie od 1 do 14 października 2018 roku za pośrednictwem 
portalu www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w 17 punktach na terenie Koszalina. 
 
W V edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego zostały złożone 108 projekty w tym ogólnomiejskie 
38 oraz osiedlowe 70. Po weryfikacji merytorycznej do głosowania trafiły 22 ogólnomiejskie projekty, 
a aż w 11 osiedlach zorganizowane zostały spotkania "wyborcze".  Miało to miejsce w tych osiedlach, 
gdzie wartość projektów przekraczała 115 tysięcy złotych. 
           
 
2.4.1. Przekazanie projektów  do realizacji w 2019 roku  
 
Zgodnie z decyzją podjętą podczas posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 10 grudnia                     
2018 roku  w dniu 10 grudnia 2018r. wszystkie zwycięskie projekt zostały przekazane  do realizacji                         
w 2019 roku. 
Do realizacji wybrane zostały poniższe projekty:  
Osiedle Tysiąclecia (spotkanie 20 czerwca 2018 roku) 

1.    Dzień Seniora, Dzień Dziecka i Dzień Matki – 5.000 zł (bez Dnia Seniora) 
2.    Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna – 26.000 zł 
3.    Wyjazd do Parku Rozrywki "Dziki Zachód" w Kołobrzegu – 4.650 zł 
4.    Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2, 4, 6, 8 – 25.000 zł 
5.    Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51 – 34.350 zł – bez siłowni zewnętrznej 
6.    Festyn na Sportowej Dolinie – 20.000 zł 

Osiedle Melchiora Wańkowicza (spotkanie 25 czerwca 2018 roku) 
1. „Zabawa bez barier – integracja” – 115.000 zł 

Osiedle Nowobramskie (spotkanie 27 czerwca 2018 roku) 
1.    Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej – 101.000 zł (zmniejszenie zakresu   

projektu) 
2.    Spotkanie na Dworcowej – 14.000 zł 

Osiedle Kotarbińskiego (spotkanie 4 września 2018 roku) 
1.    Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25 – 110 tys. zł 

Osiedle Śródmieście (spotkanie 11 września 2018 roku) 
1.    KOSZ, koszt 15 000 zł; 
2.    Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia – Koszalina, koszt 10 000 zł; 
3.   Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie,                                 

koszt 90 000 zł (+10 000 zł z budżetu Rady Osiedla Śródmieście na 2019 rok). 
Osiedle Jamno – Łabusz (spotkanie 13 września 2018 roku) 

1.    Budowa chodnika (Koronkowa / Pogodna), koszt 65 000 zł; 
2.    Witacze, koszt 15 000 zł; 
3.    Monitoring Orlika, koszt  35 000 zł. 

Osiedle Lubiatowo (spotkanie 17 września 2018 roku) 
1.    Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej, koszt: 52 000 zł 
2.    Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INO na terenie Dzierżęcina, koszt 3 000 zł 
3.  „Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowa i ul. Truskawkowa cz. II” oraz: „Instalacja 

solarnych lamp zewnętrznych przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego”, 
koszt: 60 000 zł 

Osiedle Morskie (spotkanie 18 września 2018 roku) 
1.    Projekt: Chodnik ul. Morska 78-80, koszt: 63 578,62 zł  
2.    Projekt: ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych, koszt: 51 421,38 zł. 

Osiedle Rokosowo (spotkanie 19 września 2018 roku) 
1.   Projekt: Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej, koszt: 86 500 zł 
2.  Projekt: Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów 
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szkoły i mieszkańców osiedla, koszt: 18 500 zł; 
3.  Projekt: AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych,                    

jak i dzieci: koszt: 10 000 zł. 
 

Podczas spotkania na osiedlu Lechitów oraz na osiedlu Bukowe mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie 
wyboru projektów do realizacji w 2019 roku, dlatego zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu Koszalińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019, projekty zostały przekazane pod głosowanie ogólnomiejskie.  
W przypadku 5 osiedli bezpośrednio do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskały 
pozytywną ocenę podczas weryfikacji merytorycznej.  
 
Są to Osiedla w których złożony został jeden projekt lub tylko jeden projekt został oceniony 
pozytywnie: 
 
Osiedle Jedliny 

1.      Boisko osiedlowe Jedliny 
Osiedle  Na Skarpie 

1.      Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie 
 Osiedle Raduszka 

1.       Montaż 8 lamp solarnych 
Osiedle J. J. Śniadeckich 

1.       Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8 
Osiedle Unii Europejskiej 

1.       Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zabaw dla dzieci z 
ulicami Francuską oraz Włoską 
 

W przypadku Osiedla Wspólny Dom złożone projekty zostały ocenione negatywnie.                                      
Dlatego w 2019 roku na tym osiedlu nie zostaną zrealizowane projekty w ramach Koszalińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Niewykorzystane środki z osiedlowego budżetu obywatelskiego posłużą jako 
„rezerwa” finansowa, ze względu na niestabilne ceny usług. 

 
Projekty ogólnomiejskie, projekty dla osiedla Lechitów oraz osiedla Bukowe  wybrano w głosowaniu 
mieszkańców Koszalina.  
W głosowaniu łącznie oddano 5 863 ankiet konsultacyjnych. Drogą elektroniczną oddano 
3 072 ankiet konsultacyjnych. Tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 2 791. Łącznie ważnych 
ankiet konsultacyjnych oddano 5 570, a nieważnych 293 (błędy formalne, błędne numery PESEL, 
ankiety oddane wielokrotnie, głosy oddane spoza Koszalina, błędne ankiety papierowe – 
jednostronicowe). 
 

 

 

Podsumowanie głosowania na projekty ogólnomiejskie oraz projekty dla osiedla Lechitów i Bukowe w ramach  Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok 

Łączna suma głosów 5 863 

Sposób udziału w konsultacjach Portal www.budzetobywatelski.koszalin.pl 3 072 

Ankieta konsultacyjna 2 791 

Ważność oddanych ankiet 
konsultacyjnych 

Ankiety ważne 5 570 

Ankiety nieważne 293 
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L.P. Tytuł projektu Szacunkowy 
koszt 

  Liczba głosów  

1. "Sekundniki" - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach 
świetlnych. 6 

115 000 zł 2009 

2. Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki 
Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza.7 

650 000 zł 1171 

3. Peron wąskotorowy na Wenedów. 439 000 zł 1169 
4. Zakup teleskopu, spektografu i zegara słonecznego do Koszalińskiego Centrum Obserwacji 

Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie. 
220 000 zł 935 

5. AKTYWNE I BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. 220 000 zł 877 
6. Modernizacja i zagospodarowanie terenu położonego w Koszalinie przy ul. Poprzecznej 6 

a,b,c,d,e,f,g. 
500 000 zł 842 

7. Biletomaty bezgotówkowe. 530 000 zł 836 
8. AED Koszalin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i rozwój publicznego dostępu do 

defibrylacji w mieście Koszalin. 
355 736,80 zł 570 

9. Zadbany Koszalin – dodatkowe pieniądze na sprzątanie i pielęgnacje zieleni. 200 000 zł 487 
10. Bezpieczne pasy – interaktywne przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II i Władysława IV. 230 000 zł 468 
11. Rolkodrom - Boisko do jazdy i gry w hokeja na rolkach, miejsce do bezpiecznej nauki jazdy na 

rowerze i rolkach dla dzieci. 
400 000 zł 465 

12. Meble Miejskie - atrakcyjna przestrzeń miejska i wypoczynek. 131 600 zł 446 
13. Pomost kąpielowy na Wodnej Dolinie. 650 000 zł 426 
14. Przystanek rowerowy wraz z aleją dębową i strumykiem - miejsce wypoczynku i rekreacji w 

Koszalinie-Lubiatowie. 
120 000 zł 413 

15 Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy ul. Miłej w Koszalinie. 210 000 zł 393 
16 Zakątek przyrodniczo-badawczy - ścieżka edukacyjno – przyrodnicza ze strefą badawczą oraz 

ścieżką sensoryczną. 
100 000 zł 390 

17. Twierdza Robin Hooda. 159 000 zł 361 
18. Lekcja Historii na ulicach miasta - tablice informacyjne ze zdjęciami starego Koszalina. 100 000 zł 274 
19. Szkolne punkty pierwszej pomocy. 208 000 zł 263 
20. Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe 

dzieci nie są w stanie przejść bez odpoczynku 
520 000 zł 249 

21. Śniadanie za 30 minut dla Koszalina 96 000 zł 181 
22. Multimedialne informatory miejskie z zegarem i ławką 240 000 zł 137 

 

 
 

Projekty Osiedlowe 2019 – Osiedle Bukowe 
 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 
1. Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na "Dolinie Dwóch Stawów" w 

Koszalinie9 
87 800 1696 

2. Parking przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a 100 000 922 

3. Doposażenie "Skweru Osiedlowego" na Os. Bukowe w Koszalinie 7 200 365 
4. Bukowe Cup 2 000 221 

 

                                                             
6 Projekt, przekazany do realizacji w 2019 roku 
7 Projekt, przekazany do realizacji w 2019 roku 
8 Projekt, przekazany do realizacji w 2019 roku 
9 Projekt, przekazany do realizacji w 2019 roku 

 
Projekty Osiedlowe 2019 – Osiedle Lechitów 

 
Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 
1. Osiedlowa Aleja Różana8 100 000 1828 
2. Zielona przystań dla Seniorów - dbajmy o to co już mamy 115 000 766 

3. Remont chodnika przy wspólnocie 2-12 ul. F. Ratajczaka w Koszalinie 115 000 588 


