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INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W 2019 ROKU 

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 nieprzerwalnie 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 propozycji 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 ich 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 ich potrzeby -  określić czego brakuje, które chodniki albo 

miejsca są niedostatecznie dofinansowane. Pokazuje również, co mieszkańcy chcieliby mieć w swoim 

otoczeniu, 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 jest 

zgłaszanych. 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. 
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Koszaliński Budżet Obywatelski 2019 

Sprawozdanie z realizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 

 

W 2019 roku zrealizowane zostały projekty wybrane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 

2019, do którego cała procedura naboru projektów, ich oceny i głosowania przeprowadzona została w 

roku 2018. Zasady tej edycji opracowano w oparciu o analizy poprzednich lat oraz konsultacje 

proponowanych zmian. 

 Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2019 wyniosła  3 000 000 zł.  

 Na część ogólnomiejską przypadło 1 000 000,00 zł, dla każdego z Osiedli - 115 000 zł.  

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

 

Wszystkie działania zostały zrealizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową (na podstawie 

Umowy UW/221/KSiP/242/18). 

 

W edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 złożono 108 projektów, w tym  38 

ogólnomiejskich oraz 70 osiedlowych. Po weryfikacji merytorycznej do głosowania trafiły 22 projekty 

ogólnomiejskie, a aż w 11 osiedlach zorganizowane zostały tzw. spotkania wyborcze.  Miało to miejsce 

w tych osiedlach, gdzie wartość projektów przekraczała 115 tysięcy złotych. 

 

Do realizacji w roku 2019 wybrane zostały następujące projekty: 

NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA:  

 Dzień Seniora, Dzień Dziecka i Dzień Matki – 5 000 zł (bez Dnia Seniora); 

 Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna – 26 000 zł; 

 Wyjazd do Parku Rozrywki "Dziki Zachód" w Kołobrzegu – 4 650 zł; 

 Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2, 4, 6, 8 – 25 000 zł; 

 Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51 – 34 350 zł – bez siłowni zewnętrznej; 

 Festyn na Sportowej Dolinie – 20 000 zł. 

 

NA OSIEDLU MELCHIORA WAŃKOWICZA: 

 Zabawa bez barier – integracja – 115 000 zł. 

 

NA OSIEDLU NOWOBRAMSKIM: 

 Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej – 101 000 zł;  

 Spotkanie na Dworcowej – 14 000 zł. 

 

NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO: 

 Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25 – 110 000 zł. 

 

NA OSIEDLU ŚRÓDMIEŚCIE: 
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 KOSZ, 15 000 zł; 

 Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia – Koszalina, 10 000 zł; 

 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). 

 

 

NA OSIEDLU JAMNO – ŁABUSZ: 

 Budowa chodnika (Koronkowa/Pogodna), 65 000 zł; 

 Witacze, 15 000 zł; 

 Monitoring Orlika, 35 000 zł. 

 

NA OSIEDLU LUBIATOWO: 

 Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej, 52 000 zł; 

 Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INO na terenie Dzierżęcina, 3 000 zł; 

 „Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowa i ul. Truskawkowa cz. II” oraz: „Instalacja solarnych 

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

 

NA OSIEDLU MORSKIE: 

 Chodnik ul. Morska 78-80, 63 579 zł;  

 ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych, 51 421 zł 

NA OSIEDLU ROKOSOWO: 

 Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej, 86 500 zł; 

 Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i 

mieszkańców osiedla, 18 500 zł; 

 AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci, 10 000 zł. 

 

Podczas spotkania na osiedlu Lechitów oraz na osiedlu Bukowe mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie 

wyboru projektów do realizacji w 2019 roku, dlatego projekty zostały przekazane pod głosowanie 

ogólnomiejskie.  

 

W przypadku 5 osiedli, na których złożony został jeden projekt lub tylko jeden projekt został oceniony 

pozytywnie, bezpośrednio do realizacji przekazano projekty, które uzyskały pozytywną ocenę podczas 

weryfikacji merytorycznej: 

OSIEDLE JEDLINY  Boisko osiedlowe Jedliny 

OSIEDLE  NA SKARPIE  Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie 

OSIEDLE RADUSZKA  Montaż 8 lamp solarnych 

OSIEDLE J. J. ŚNIADECKICH Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac 

zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską 
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OSIEDLE UNII EUROPEJSKIEJ 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 zostały zrealizowane projekty w ramach Koszalińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Niewykorzystane środki z osiedlowego budżetu obywatelskiego posłużyły jako 

„rezerwa” finansowa na potrzeby realizacji projektów w roku 2019. 

Projekty ogólnomiejskie, projekty dla osiedla Lechitów oraz osiedla Bukowe wybrano w głosowaniu 

mieszkańców Koszalina 

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 

 

                                                             
1wybrany do realizacji w roku 2019 

 

Projekty ogólnomiejskie 2019 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 

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

skrzyżowaniach świetlnych. 1 

115 000  2009 

2. Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, 

Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej 

przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza.* 

650 000  1171 

3. Peron wąskotorowy na Wenedów. 439 000  1169 

4. Zakup teleskopu, spektografu i zegara słonecznego do Koszalińskiego 

Centrum Obserwacji Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w 

Koszalinie. 

220 000  935 

5. AKTYWNE I BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. 220 000  877 

6. Modernizacja i zagospodarowanie terenu położonego w Koszalinie przy ul. 

Poprzecznej 6 a,b,c,d,e,f,g. 

500 000  842 

7. Biletomaty bezgotówkowe. 530 000  836 

8. AED Koszalin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i rozwój 

publicznego dostępu do defibrylacji w mieście Koszalin. 

355 736,80  570 

9. Zadbany Koszalin – dodatkowe pieniądze na sprzątanie i pielęgnacje 

zieleni. 

200 000  487 

10. Bezpieczne pasy – interaktywne przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II i 

Władysława IV. 

230 000  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  465 

12. Meble Miejskie - atrakcyjna przestrzeń miejska i wypoczynek. 131 600  446 

13. Pomost kąpielowy na Wodnej Dolinie. 650 000  426 

14. Przystanek rowerowy wraz z aleją dębową i strumykiem - miejsce 

wypoczynku i rekreacji w Koszalinie-Lubiatowie. 

120 000  413 

15 Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy 

ul. Miłej w Koszalinie. 

210 000  393 

16 Zakątek przyrodniczo-badawczy - ścieżka edukacyjno – przyrodnicza ze 100 000  390 
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2 Wybrany do realizacji w 2019 roku 
3 Wybrany do realizacji w 2019 roku 

strefą badawczą oraz ścieżką sensoryczną. 

17. Twierdza Robin Hooda. 159 000  361 

18. Lekcja Historii na ulicach miasta - tablice informacyjne ze zdjęciami 

starego Koszalina. 

100 000  274 

19. Szkolne punkty pierwszej pomocy. 208 000  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  249 

21. Śniadanie za 30 minut dla Koszalina 96 000  181 

22. Multimedialne informatory miejskie z zegarem i ławką 240 000  137 

    

    

 

 

Projekty Osiedlowe 2019 – Osiedle Lechitów 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Osiedlowa Aleja Różana2 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 

 

 

Projekty Osiedlowe 2019 – Osiedle Bukowe 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na "Dolinie Dwóch Stawów" w 

Koszalinie3 

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 
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WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

Lp. 
Nazwa projektu 

 (zadania) 

Efekty rzeczowe realizacji projektu: 

planowane wg wniosku mieszkańca 

Środki 

planowane 

na realizację 

 (w zł) 

Faktycznie 

poniesione 

koszty 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

publicznego 

Termin 

realizacji 

projektu 

Uwagi 

Realizator/dy

sponent 

środków 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Budżet obywatelski 2019 r. 

1 
Nowy plac zabaw dla dzieci w 

Jamnie (KBO z 2018r.) 

Dostawa i montaż trzech sztuk urządzeń 

zabawowych na plac zabaw przy ul. Orlików w 

Koszalinie, tj. zestaw zabawowy "statek", zestaw 

zabawowy wyposażony w podest z daszkiem, 

zjeżdżalnię, rurę strażacką i drabinki oraz 

urządzenie linowe ze ścianką wspinaczkową i 

drabinką. Wykonano strefy bezpieczeństwa z 

piasku dla tych urządzeń oraz ogrodzenie placu 

zabaw 

74 050,00  74 015,13  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

12.2019 r. x ZDiT 

2 

Urządzenia do zabawy dla 

dzieci na plac zabaw przy ul. 

Lubiatowskiej (KBO z 2018 r.) 

Zrealizowano dostawę i montaż dwóch urządzeń 

zabawowych: wałka do biegania i karuzeli 
13 200,00  13 200,00  

art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
08.2019 r. x ZDiT 

3 

Doposażenie terenu 

rekreacyjno-sportowego na 

Dolinie Dwóch Stawów w 

Koszalinie 

Wykonano  dostawę i montaż ławek 

drewnianych zadaszonych (3 szt.), grillów 

obmurowanych (2 szt.), stojaka rowerowego, 

ławek bez oparcia (2 szt.), koszy na odpady ( 2 

szt.), urządzenia zabawowego linowego oraz 

urządzeń siłowni zewnętrznej ( biegacz + 

wyciskanie wraz z pylonem i koła tai chi + 

wahadło wraz z pylonem) 

87 800,00  77 857,77  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

08.2019 r. x ZDiT 
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WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

4 
Wymiana urządzeń na placu 

zabaw przy ul. Spółdzielczej 

Wykonano dokumentację projektową na 

wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul. 

Spółdzielczej w Koszalinie, na podstawie której 

zdemontowano drabinkę poziomą, ławki, kosz 

na odpady, chodnik z płyt betonowych wraz z 

podbudową i obrzeżami oraz zrealizowano 

dostawę i montaż urządzenia zabawowego "wóz 

strażacki", urządzenia zabawowego z dwiema 

wieżami i zjeżdżanią, bujaka sprężynowego 

"samochód", huśtawki typu "gniazdo", ławek z 

oparciem (2szt.), i kosza na odpady. 

101 000,00  100 432,88  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

11.2019 r. x ZDiT 

5 Boisko osiedlowe Jedliny x 132 000,00  9 840,00  x x 

Projekt ten 

nie został 

zrealizowany 

w 2019 r. z 

powodu 

niewyłonienia 

wykonawcy 

po 

przeprowadz

eniu trzech 

postępowań 

(ostatnie 

zakończone 

bezskuteczni

e dnia 

14.10.2019 r. 

- żaden 

wykonawca 

nie złożył 

oferty). W 

ZDiT 
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WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

ramach 

przyznanych 

środków 

wykonana 

została 

dokumentacj

a projektowa. 

Zwrócono się 

z prośbą do 

Urzędu 

Miejskiego o 

zabezpieczeni

e środków w 

budżecie 

miasta na 

2020 rok z 

przeznaczeni

em na 

realizację 

tego zadania. 

6 Zabawa bez barier - integracja 

Przygotowana została dokumentacja projektowa 

na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw 

przy ul. Wańkowicza w Koszalinie. Zgodnie z 

projektem zakładającym częściowe 

przystosowanie istniejącego placu zabaw dla 

dzieci niepełnosprawnych wykonano demontaż i 

montaż w innej lokalizacji istniejących urządzeń 

zabawowych (domek ze zjeżdżalnią, drążek ze 

stopniami, dwie huśtawki podwójne, drabinka 

"łuk" i wałek do biegania) oraz zrealizowano 

dostawę i montaż nowych urządzeń: karuzela 

115 000,00  87 726,55  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

11.2019 r. x ZDiT 
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WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

integracyjna, urządzenie zabawowe integracyjne, 

huśtawka typu "gniazdo", huśtawka integracyjna, 

ławki (2 szt.), kosze na odpady (4 szt.) 

7 
Witacze osiedlowe 

Jamno/Łabusz 

Wykonano projekt zagospodarowania terenu na 

witacze osiedlowe przy wjeździe do Osiedla 

Jamno-Łabusz w Koszalinie, na podstawie 

którego zrealizowano dostawę i montaż trzech 

witaczy, tj. przy ul. Koszalińskiej, ul. Jamneńskiej i 

ul. Starowiejskiej w kolorach i wzorach 

nawiązujących do kultury Jamneńskiej 

30 000,00  29 520,00  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
11.2019 r. x ZDiT 

8 

Sekundniki - wyświetlacze 

odmierzające czas do zmiany 

świateł na skrzyżowaniach 

świetlnych 

Montaż wyświetlaczy czasu odliczających czas do 

końca sygnału na skrzyżowaniach ulic: Monte 

Cassino - Fałata - Młyńska oraz Monte Cassino - 

Władysława IV; montaż dwóch wysięgników 

115 000,00 86 100,00  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
04.2019r. x ZDiT 
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WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

9 
Zebra - aktywne przejście dla 

pieszych 

Wykonanie dokumentacji technicznej, na 

podstawie której wykonano aktywne przejścia 

dla pieszych na ul. Franciszkańskiej (przy pętli 

autobusowej), w tym: montaż punktowych 

elementów świetlnych w jezdni przed przejściem 

dla pieszych, wykonanie biało-czerwonego 

oznakowania poziomego w technologii 

chemoutwardzalnej grubowarstwowej oraz 

montaż aktywnego systemu przejścia dla 

pieszych umieszczonego nad znakiem D-96 wraz 

z detektorami ruchu identyfikującymi pieszego 

51 421,38  39 005,76 
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
01.08.2019 x ZDiT 

10 
Remont chodnika przy ul. 

Krzyżanowskiego 19-25 

Opracowanie projektu. Zakres robót objął na 

długości ok. 84,00 m: 

• powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 

226,80 m2 

• krawężnik – 68,40 m 

• obrzeże – 23,20 m 

110 000,00 64 438,38  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
2019 x ZDiT 

11 Chodnik ul. Morska 78-80 

Opracowanie projektu. Zakres robót objął na 

długości ok. 50,0 m : 

•   kostka betonowa koloru szarego – 80,79 m2  

•   krawężnik – 40,70 m 

•   obrzeże betonowe  – 21,45 m 

63 600,00  33 273,37  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
2019 

został 

opracowany 

kompleksowy 

projekt 

rewitalizacji 

podwórka 

przy nr 78-80, 

zarówno po 

terenach 

będących w 

zarządzaniu 

ZDiT jak i 

ZBM, 

kosztorys 

ZDiT 
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inwestorski 

całości 

zadania ok. 

300.000,00 zł 

12 

Kompleksowa rewitalizacja 

zieleni wzdłuż deptaka przy ul. 

Jana Pawła II 4-8 

Opracowanie projektu. Uporządkowanie zieleni. 

Zakres robót objął na długości 123,77 m: 

• powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 

748,00 m2 

• obrzeże –  349,92 m 

• ławki z koszami – 8 szt. 

115 000,00  115 000,00  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
2019 

Zadanie 

współfinanso

wane z 

Modernizacji 

chodników 

na łączną 

kwotę 238 

464,49 zł 

ZDiT 

13 

Osiedlowy park rekreacyjno - 

wypoczynkowy. Budowa 

chodnika i drogi dla rowerów 

od ul. Holenderskiej do ul. 

Włoskiej (KBO z 2018 r.) 

Inwestycja dwuletnia, realizacja pierwszego 

etapu robót w zakresie chodnika ze ścieżką 

rowerową 

46 850,00  46 850,00 
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
2019 

Zadanie 

współfinanso

wane z 

środków RO 

oraz uzyskało 

dofinansowa

nie 

zewnętrzne, 

inwestycja 

dwuletnia 

ZDiT 
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14 

Utworzenie Parku 

Naturalnego przy ul. 

Pigwowej 

Opracowanie projektu. Umowa przyłączeniowa. 

Nadzór archeologiczny. Utylizacja opon 

(częściowa). 

Zakres robót objął: 

• obramowania chodników z brukowca 

obrobionego 16-20 cm, na podsypce piaskowej 

- materiał Zamawiającego – 35,6 m2 

• nawierzchnia alejki z kruszywa – 174 m2 

• układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o 

śr. do 110 mm –  3 m 

• montaż ławek – 4 szt. 

• montaż koszy – 2 szt. 

52 000,00  132 018,56  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
2019 

W trakcie 

roku zostały 

zwiększone 

środki 

finansowe, 

większą część 

pochłonął 

wywóz i 

utylizacja 

opon w 

wysokości 

63.600,00 zł. 

ZDiT 

15 

Las Palmas - Utworzenie 

Parku Naturalnego przy ul. 

Dębowej 

Opracowanie projektu zagospodarowania 

terenu. Nadzór archeologiczny. Zakres robót 

objął: 

• nawierzchnia placu – 236,00 m2 

• mata szkółkarska –  336,00 m 

• krata wzmacniająca z PCV z wypełnieniem 

żwirem – 236,00 m2 

• obrzeża z PCV – 90,00 m 

• montaż ławek – 2 szt. 

• montaż koszy – 2 szt. 

• sadzenie krzewów – 190 szt. 

• przycinka alpinistyczna drzew - 6 szt. 

86 500,00  101 549,50  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

2019 

W trakcie 

roku zostały 

zwiększone 

środki 

finansowe. 

ZDiT 
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16 

Budowa chodników łączących 

teren rekreacyjny obok Orlika 

oraz plac zabaw dla dzieci z 

ulicami Francuską oraz  

Włoską 

Opłata za przesyłkę kurierską dokumentacji 

projektowej 

Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu branży 

sanitarnej – etap I. 

Nadzór archeologiczny. 

Realizacja pierwszego etapu robót w zakresie 

chodnika ze ścieżką rowerową. 

115 000,00  115 000,00  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

2019 

Zadanie 

współfinanso

wane z 

środków RO 

oraz uzyskało 

dofinansowa

nie 

zewnętrzne, 

inwestycja 

dwuletnia 

ZDiT 

17 

Bulwary Młyńskie – 

Rewitalizacja terenu pomiędzy 

ul. Młyńską, Bat. Chłopskich 

do rzeki Dzierżęcinki, 

stworzenie nowej przestrzeni 

miejskiej z widokiem na 

dawny Pałac Młynarzy 

Uporządkowanie terenu w zakresie zieleni. 

Opracowanie projektu zagospodarowania 

terenu. Renowacja ławek. Nadzór autorski. 

Zakres robót objął: 

• wykonanie tynków w przejściu podziemnym z 

malowaniem – 400,00 m2, wraz zwymianą 

oświetlenia  - 6 szt. opraw 

• wykonanie nawierzchni chodnika w przejściu 

podziemnym z kostki nieregularnej na podsypce 

cementowo – piaskowej 80,00 m2 

• separacja warstw gruntu geotkaniną 

polipropylenową 40/40kN/m – 584,50 m2 

• obrzeża 6x20cm - 354,00 m 

• nawierzchnie z kostki betonowej z warstwą 

uszlachetnioną na podsypce cementowo-

piaskowej – 584,50 m2 

• ustawienie zestawu "ławka+śmietnik" – 6 kpl. 

• ustawienie stojaka na rowery – 1 kpl. 

• ustawienie śmietnika na odchody zwierzęce – 

1 kpl. 

• układanie kabli YAKXS 4x25mm2 – 25,00 m 

650 000,00  500 268,00  
Ustawa Pzp –

poza ustawą 
2019 

ZDiT 

wnioskował o 

przeniesienie 

niewykorzyst

anej kwoty na 

rok 2020 (m. 

in. remont 

schodów, 

mural). 

ZDiT 
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• układanie kabli YKY 3x4mm2 – 10,50 m 

• montaż i stawianie słupów oświetleniowych z 

oprawami – 3 szt. 

18 

Uporządkowanie terenu przy 

ul. Na Skarpie, działka nr 

89/34 (KBO z 2018 r.) 

x 6 300,00  0,00  x x 

Nasadzenia 

zastępcze w 

zamian za 

drzewa i 

krzewy 

usunięte w 

ramach 

przedmiotow

ej inwestycji 

zostały 

sfinansowane 

ZDiT 
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ze środków 

ZDiT w 

Koszalinie na 

utrzymanie 

bieżące 

zieleni w 

2019 r. 

19 

Oświetlenie ulic (dróg 

gruntowych), ul. Malinowej i ul. 

Truskawkowej cz. II oraz 

Instalacja solarnych lamp 

zewnętrznych przy ulicach: 

Pankracego, Bartłomieja, 

Macieja Serwacego. 

Montaż oświetlenia:  ul. Malinowa - 1 szt., ul. 

Truskawkowa - 1szt., ul. Pankracego róg z ul. 

Serwacego - 1 szt., ul. Pankracego pomiędzy 

Pankracego nr 11 i 13 - 1 szt., ul. Pankracego 15 

- 1 szt., ul. Macieja - 1 szt., ul.  Serwacego  - 1 szt. 

60 000,00  60 000,00  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

24.06.2019 x ZDiT 

20 Montaż 8 lamp solarnych 

Montaż oświetlenia: skrzyżowanie ul. Korzenna-

Paprykowa-Magnolii - 1 szt., skrzyżowanie ul. 

Róż-Róż w pobliżu Róż nr 43 - 1 szt., 

skrzyżowanie ul. Słoneczników i Malw - 1 szt., ul. 

Słoneczników w pobliżu Słoneczników nr 20 - 1 

szt., skrzyżowanie ul. Maków w pobliżu ul. 

Maków nr 15 - 1 szt., skrzyżowanie ul. Fiołków i 

Poziomkowej w pobliżu Fiołków nr 12 - 1 szt., 

skrzyżowanie w pobliżu ul. Fiołków nr 8 - 1 szt., 

skrzyżowanie ul. Złotych Kłosów-Gryczana-

Owsiana - 1 szt., skrzyżowanie ul. Maków i ul. 

Niezapominajek - 1 szt., ul. Sarzyńska - 1 szt. 

100 000,00  100 000,00  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

24.06.2019 x ZDiT 



  REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2019 R. 

 

132 
 

WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE KOSZALIN PONIESIONE NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW W 2019 ROKU 

21 

Uporządkowanie przestrzeni 

publicznej poprzez budowę 

chodnika dla uczniów szkoły i 

mieszkańców osiedla 

Wykonanie utwardzenia - chodnika o 

nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 

cm,  między ul. Sadową a ul. Morelową w 

Koszalinie 

18 500,00  18 500,00  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
09.2019 r. x ZDiT 

22 
Zielony Ogród Rekreacyjny ul. 

Podgórna 

Wykonanie chodnika i schodów o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; wykonanie 

nasadzeń roślin ozdobnych 

26 000,00  25 966,11  
art. 4 ust. 8 Pzp 

- poza ustawą 
10.2019 r. x ZDiT 

23 

Budowa chodnika  ul. 

Jamneńskiej  

("Koronkowa/Pogodna") 

Budowa chodnika wraz ze istniejącymi  zjazdami 

do posesji o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm, na odcinku od ul. 

Koronkowej do ul. Pogodnej 

65 000,00  65 000,00  

Ustawa Pzp - 

przetarg 

nieograniczony 

12.2019 r. x ZDiT 

24 Monitoring Orlika 

Efekt rzeczowy zrealizowany: dostawa i montaż 

monitoringu wizyjnego zespołu boisk 

sportowych, placu zabaw i wiaty przy ul. 

Północnej. Zamontowano 8 kamer na masztach 

oświetlenia zewnętrznego i 2 kamery na 

budynku sanitarno - szatniowym oraz 

rejestrator w pomieszczeniu trenera. 

35 000,00  34 501,50  

Tryb 

bezprzetargowy

,  

zamówienie do   

15 000 euro z 

zastosowaniem 

Zarządzenia 

wewnętrznego 

nr 73/14 

Prezydenta 

Miasta 

Koszalina z dnia 

18.04.14 r. 

22.11.2019r. - 

13.12.2019r. 

Efekt 

rzeczowy 

wnioskowany: 

dostawa i 

montaż 

monitoringu 

zespołu boisk 

sportowych, 

placu zabaw i 

wiaty przy ul. 

Północnej, w 

tym 2 kamery 

i rejestrator.  

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miejskiego w 

Koszalinie 
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25 

Rewitalizacja podwórka przy 

ul. Zawiszy Czarnego 6, 8, 10 i 

Młyńskiej 17 w Koszalinie 

Wykonano: 

- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami 

- przebudowano istniejącą nawierzchnię z kostki 

brukowej 

90 000,00  144 391,15  

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro) 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

16.12.2019 r. 

Dodatkowe 

środki na 

inwestycję: 

- Rady 

Osiedla 

Śródmieście – 

kwota 27 

000,00 zł 

- Urząd 

Miasta 

Koszalin – 

kwota 28 

000,00 zł 

Zarząd 

Budynków 

Mieszkalnych 

26 

KOSZ – Kompleksowa 

rewitalizacja Ogrodu 

Społecznego 

Wykonano: 

- zakup i montaż stołu do tenisa stołowego 

- odświeżenie i regeneracja istniejącej 

infrastruktury (ławki, karuzela, huśtawka ważka, 

piaskownica) 

- wymiana pokrycia dachowego, malowanie 

ścian osłony śmietnikowej 

15 000,00  14 860,00  

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro) 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

28.11.2019 r. 

x 

Zarząd 

Budynków 

Mieszkalnych 

27 
Rewitalizacja podwórka ul. 

Bałtycka 35-51 

Wykonano: 

- pielęgnacja części zielonej placu, 

- zakup i montaż huśtawki potrójnej i 

wykonanie strefy bezpieczeństwa 

- zakup i montaż elementów placu zabaw (3 

ławki 

I 1 stojak na rowery) 

- zakup i montaż urządzeń fitness (3 sztuki) 

34 350,00  34 230,90 

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro)x 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

28.11.2019 r. 

x 

Zarząd 

Budynków 

Mieszkalnych 
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28 

Remont podwórka ul. 

Spółdzielcza 25, 27 i 

Niepodległości 2, 4, 6, 8 

Wykonano: 

- zagospodarowanie terenu pod część zieloną, 

- zakup i montaż huśtawki podwójnej i 

wykonanie strefy bezpieczeństwa 

- zakup i montaż elementów placu zabaw (3 

ławki 

I 1 tablica tematyczna). 

25 000,00  23 604,79  

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro) 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

28.11.2019 r. 

x 

Zarząd 

Budynków 

Mieszkalnych  

 

29 Chodnik ul. Morska 78-80 

Wykonano: 

- chodnik w kształcie litery L o łącznej długości 

ok. 50 m. 

63 578,62  33 273,37  

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro) 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

30.12.2019 

Inwestycja 

wspólna z 

ZDiT. 

Realizatorem 

inwestycji był 

Zarząd Dróg i 

Transportu w 

Koszalinie 

Zarząd Dróg 

 i Transportu 

30 Osiedlowa Aleja Różana 

Wykonano: 

- remont chodnika, schodów wraz z montażem 

balustrad 

- montaż elementów małej architektury (4 ławki, 

3 kosze, 1 stojak na rowery, 3 stoły rekreacyjne, 

6 pergoli) 

- zagospodarowanie terenu wraz z 

nasadzeniami krzewów i kwiatów (róże) 

100 000,00  130 246,85  

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Art.4 ust. 8  

(<30 tys. euro) 

Zrealizowano 

Protokół 

odbioru 

z dnia 

16.12.2019 r. 

Pozyskano 

dodatkowe 

środki z 

Urzędu 

Miasta 

Koszalin w 

kwocie 34 

000,00 zł 

Zarząd 

Budynków 

Mieszkalnych 

31 

„AED-automatyczny 

defibrylator do ratowania 

życia zarówno dorosłych jak i 

dzieci”  

Zakup i instalacja urządzenia AED 

umieszczonego w specjalnej szafce w miejscu 

publicznym ul. Ruszczyca 14 oraz przeszkolenie 

12 os. z obsługi defibrylatora AED. 

10 000,00  9 901,83  
zapytanie o 

ofertę 
8.10.2019  x BZK 
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32 
Imprezy integracyjne dla 

mieszkańców Śródmieścia – 

Koszalin/ w tym:  “Dzień Matki 

i Dziecka”, “Żegnaj Lato, Witaj 

Jesień” i “Dzień Seniora” 

 x 10 000,00  10 000,00   x 06-11.2019 

„Dzień Matki i 

Dziecka” - 

09.06.2019 r.   

„Żegnaj Lato, 

Witaj Jesień” - 

07.09.2019 r.   

„Dzień 

Seniora” - 

19.11.2019 r. 

Centrum 

Kultury 105  w 

Koszalinie 

33 
Festyn Osiedla „Tysiąclecia” w 

Sportowej Dolinie 
 x 20 000,00  20 000,00  x  15.06.2019 r. x  

Centrum 

Kultury 105  w 

Koszalinie 

34 Spotkanie na Dworcowej  x 14 000,00  0,00  x   x 

Pomysłodawc

a przenosił 

terminy 

realizacji 

projektu. 

Ostatecznie 

nie znalazł 

chętnych do 

udziału  

 x 

35 

Ogólnodostępny Plac Zabaw 

przy ul. Limanowskiego w 

Koszalinie  

x 114 000,00 x x x 

Brak 

wskazanej 

lokalizacji, a 

lokalizacja 

wskazywana 

przez autorkę 

nie spełniała 

kryterium 

x 
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budżetu 

obywatelskie

go tj. teren 

niezgodny z 

planem 

zagospodaro

wanie 

przestrzenne

go oraz 

nienadający 

się na plac 

zabaw. 

RAZEM: X 2 651 150,00  2 350 572,40 X X X X 
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W 2019 roku przeprowadzono procedurę naboru, oceny i głosowania projektów w ramach 

KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 

 

 

Do roku 2018 Budżet Obywatelski przygotowywany był każdorazowo na podstawie Zarządzenia 

Prezydenta Miasta. Edycja przeprowadzona w roku 2019 przygotowana została w oparciu o nowe 

przepisy wprowadzone w 2018 roku w postaci zmiany ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 r. art.5 a (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 994).  

 

Zmiana ta narzuciła gminom będącym miastami na prawach powiatu obowiązek tworzenia budżetu 

obywatelskiego. Określiła ponadto wysokość budżetu obywatelskiego na kwotę nie mniejszą niż 0,5% 

wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz 

określiła wymaganą liczbę podpisów osób popierających składany projekt, która nie może być większa 

niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt. 

Sam budżet obywatelski uznany został  za szczególną formę konsultacji społecznych.  

 

W ustawie pojawił się również zapis mówiący o tym, że o wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego 

mieszkańcy decydują poprzez bezpośrednie głosowanie, a wydatkowane środki mogą być dzielone na 

pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek 

pomocniczych. 

 

Ważną zmianą wskazaną w ustawie była ponadto konieczność podjęcia uchwały Rady Miejskiej 

określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.   

 

Na początku 2019 roku przygotowana została uchwała (Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w 

Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmiany uchwały w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin), która szczegółowo 

określiła całą procedurę niezbędną do przeprowadzenia VII edycji budżetu obywatelskiego.  

 

Większość nowych regulacji była efektem ewaluacji poprzedniej edycji Koszalińskiego Budżetu 

Obywatelskiego  przeprowadzonej wśród mieszkańców i autorów projektów w listopadzie 2018.  

Należały do nich m.in. wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku projektów odrzuconych na 

etapie oceny formalnej oraz opracowanie czytelnej karty oceny wniosku. 

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach projekty dzieliły się na ogólnomiejskie i osiedlowe, a 

mieszkańcy mieli zapewnione wsparcie na etapie tworzenia projektów oraz przestrzeń do dyskusji 

podczas spotkań, warsztatów i prezentacji pechakucha (20 slajdów po 20 sekund dla każdego). 

 

Nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ruszył 24 maja 2019 

roku.               

 Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2020 wyniosła 2 990 000 zł.       

 Na część ogólnomiejską przypadło 1 000 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli - 114 000 

zł. Pozostałe 52 000 zł przeznaczone zostały  na promocję budżetu obywatelskiego i jego 

organizację. 

 Cały proces został przeprowadzany we współpracy z partnerami. Wszystkie działania zostały 

zrealizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową na podstawie umowy z dnia 9 marca 2019 

roku. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 
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 Wartość  projektu osiedlowego mogła wynieść maksymalnie 114 000 zł, natomiast projektu 

ogólnomiejskiego musiała zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.       

 

HARMONOGRAM KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 

 Działania promocyjno – informacyjne: 1 maja-31 października 2019r. 

 Składanie projektów: 24 maja-14 czerwca 2019r. 

 Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej: 24 maja-15 sierpnia 

2019r. 

 Spotkania osiedlowe – od 2 września do 20 września 2019r. 

 Głosowanie ogólnomiejskie – od 24 września do 14 października 2019r. 

 Ogłoszenie wyników głosowania – od 16 października do 20 października 2019r. 

 Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 1 listopada do 30 listopada 2019r. 

 

 

SKŁADANIE PROJEKTÓW I GŁOSOWANIE 

W VII edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego złożono 93 projekty, w tym 39ogólnomiejskich 

oraz 54 osiedlowych. Po weryfikacji merytorycznej do głosowania trafiły 22 projekty ogólnomiejskie,                

a aż w 11 osiedlach, gdzie łączna wartość projektów przekraczała 114 000 złotych, zorganizowane 

zostały tzw. spotkania wyborcze.   

 

W ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 mieszkańcy po raz pierwszy mieli możliwość 

złożenia odwołania od oceny negatywnej.  

Zarządzeniem Nr 108/367/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 lipca 2019 roku powołana została 

Komisja Odwoławcza ds. Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, której zadaniem była weryfikacja 

oceny formalnej odrzuconych projektów. W skład Komisji weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w 

tym pracownicy reprezentujący wydziały oraz jednostki organizacyjne, które brały udział w procesie 

oceny. Dodatkowo w spotkaniach Komisji uczestniczyli aktywnie autorzy odrzuconych projektów. 

Decyzja podjęta przez Komisję, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, była ostateczna.  

 

W 2019 roku pod obrady  Komisji przekazanych zostało 5 projektów (2 osiedlowe i 3 ogólnomiejskie), 

z czego po ponownej analizie i wprowadzeniu zmian w porozumieniu z autorami,  

2 projekty zostały rozpatrzone pozytywnie i  przekazane pod głosowanie mieszkańców. 
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PROJEKTY PRZEKAZANE DO REALIZACJI W DRODZE GŁOSOWANIA PODCZAS 

SPOTKANIA OSIEDLOWEGO 

 

Osiedle WSPÓLNY DOM (spotkanie odbyło się 18 września 2019) 

 Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A – koszt 113 000,00 zł 

 

Osiedle JAMNO-ŁABUSZ (spotkanie odbyło się   2 września 2019) 

 Naprawa schodów przy Orliku – koszt 3 500,00 zł 

 Dożynki Jamneńskie – koszt 18 500,00 zł 

 Wymiana huśtawki przy placu zabaw przy orliku – koszt 7 000,00 zł 

 Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej – koszt 20 000,00 zł 

 Nowy przystanek autobusowy na ul. Sołeckiej - 20 000,00 zł 

 Wspólne grillowanie – Grill i miejsce na ognisko przy przystani Koszałka - 10 000,00 zł 

 Wspólne grillowanie – budowa betonowego grilla i miejsca na ognisko na terenie rekreacyjnym 

obok Orlika - 10  000,00 zł 

 Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamieńskiej - 20 000,00 zł 

 

Osiedle MELCHIORA WAŃKOWICZA (spotkanie odbyło się 10 września 2019) 

 Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B                  

- 114 000,00 zł. 

 

Osiedle UNII EUROPEJSKIEJ (spotkanie odbyło się 17 września 2019) 

 Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej - 114 000,00 zł. 

 

Osiedle MORSKIE (spotkanie odbyło się 9 września 2019) 

 Park na bunkrach – II etap - 114 000,00 zł. 

 

Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE 

 Park kieszonkowy przy murach - 114 000,00 zł. 

 

W przypadku 6 poniższych osiedli, w których złożony został jeden projekt lub tylko jeden 

projekt został oceniony pozytywnie, do realizacji zostały przekazane projekty, które uzyskały 

pozytywną ocenę podczas weryfikacji merytorycznej: 

 

Osiedle TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO 

 Wymiana chodnika przy ul. Wyki 1-7 - 95 400,00 zł. 

 

Osiedle JEDLINY 

 Osiedlowy plac zabaw „JEDLINY” Sport, nauka, rekreacja i integracja pokoleń – 114 000,00 zł. 

Osiedle NA SKARPIE  

 Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Emilii Gierczak w urządzenia i elementy 

małej architektury –111 700,00 zł. 

 Osiedle NOWOBRAMSKIE  

 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie –koszt 98 331,80 

zł. 

https://koszalin.budzet-obywatelski.org/panel/editions/7/project-preview/5683
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Osiedle RADUSZKA  

 Budowa toru typu pumptrack –114 000,00 zł 

  

Osiedle JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH  

 Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5c i opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Staszica - 114 000,00 zł 

 

Podczas spotkania na osiedlach Lechitów, Lubiatowo, Tysiąclecia, Bukowe oraz na osiedlu Rokosowo 

mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie wyboru projektów do realizacji w 2020 roku, dlatego zgodnie     

z §10 ust. 8 Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały    

nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku, projekty zostały przekazane pod 

głosowanie ogólnomiejskie.  

 

W 2019 roku wprowadzono dwie ważne zmiany w procesie głosowania na projekty Koszalińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020.  

 Pierwszą było zniesienie granicy wieku – w VII edycji udział w głosowaniu mogli wziąć wszyscy 

mieszkańcy miasta, bez względu na wiek.  

 Drugą zmianą była rezygnacja z głosowania za pomocą tradycyjnych, tj. papierowych ankiet 

konsultacyjnych i wprowadzenie wyłącznie głosowania elektronicznego za pośrednictwem 

portalu www.budzetobywatelski.koszalin.pl. 

 

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom oddania głosu Miasto udostępniło 

specjalne punkty do głosowania: 

 w Urzędzie Miejskim i siedzibie Pracowni Pozarządowej w godzinach pracy,  

 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i wszystkich jej filiach w godzinach pracy jednostek,  

 w siedzibie Rady Osiedla Śródmieście, Jedliny i Tysiąclecia,  

 w siedzibie biura Zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, administracji osiedla 

im. M. Wańkowicza, im. J.J. Śniadeckich, im. T. Kotarbińskiego oraz klubach osiedlowych 

spółdzielni „Przylesie”, 

 10 kiosków internetowych tzw. PIAP-ów na terenie całego miasta. 

 

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE ORAZ 

PROJEKTY NA OSIEDLACH LECHITÓW, LUBIATOWO, TYSIĄCLECIA, BUKOWE ORAZ NA OSIEDLU 

ROKOSOWO: 

 

 złożono 9 614 kart do głosowania – 100% ważnych 

 oddano 22 784 głosów – 100% ważnych 

 w głosowaniu udział wzięło 5 465 kobiet (co stanowiło 56,84% głosów) oraz 4 149 mężczyzn (co 

stanowiło 43,16% głosów) 

 podział głosujących ze względu na wiek: do 25 lat (20.51%), 26 - 35 lat (21.61%), 36 - 49 lat 

(30.35%), 50 - 59 lat (9.38%) oraz 60+ lat (18.15%) 

 4 715 głosów oddano za pośrednictwem komputera, a 4 899 głosów przez urządzenia mobilne. 

http://www.budzetobywatelski.koszalin.pl/
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4 wybrany do realizacji w 2020 roku 

 

Projekty ogólnomiejskie 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 

1. Bezpieczne przejście dla pieszych – zero wypadków na 

pasach/przejściach 4 

420 000,00 

 

3 186 

(13,98%) 

2. NIE nowotworom u dzieci z Koszalina* 

 

47 020,00 

 

2 555 

(11,21%) 

3. Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” czyli taras przy 

Koszalińskiej Bibliotece Publicznej* 

262 200,00 

 

1 843 

(8,09%) 

4. Pumptrack – zabawa dla małych i większych rowerzystów, rolkarzy i 

deskorolkarzy 

350 000,00 

 

1 625 

5. Nowe Miejskie Boisko Sportowe  

 

621 000,00 

 

1 587 

6. Naprawa i rozbudowa miejskiego wybiegu dla psów 

 

125 000,00 1 388 

7. Rolkodrom – Boisko do jazdy i gry w hokeja na rolkach, miejsce do 

bezpiecznej nauki jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach dla wszyskich! 

410 000,00 

 

1 274 

8. Na ratunek zabytkom techniki – remont taboru wąskotorowego  

 

600 000,00 

 

1 266 

9. Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego 

 

390 000,00 

 

1 169 

10. Zwiększenie zieleni na terenie szkół podstawowych i przedszkoli miejskich 

na terenie Miasta Koszalin  

650 000,00 

 

1 118 

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w 

Koszalinie 

650 000,00 993 

12. Koszalin Music Youth Festival 

 

400 000,00 676 

13. Fontanna na Skwerze PCK w 100-lecie istnienia Polskiego Czerwonego 

Krzyża  

470 000,00 

 

670 

14. Interaktywny ekran prezentacyjny w Obserwatorium Astronomicznym 

 

80 000,00 529 

15. Twierdza Robin Hooda 

 

198 000,00 

 

491 

16. Widoczne autobusy 

 

100 000,00 459 

17. Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei 

 

213 000,00 437 

18. Mobilne Muzeum – zobacz na żywo na ekranie smartfona stare zdjęcia i 

ciekawe opisy miejsc, w których się akurat znajdujesz! 

70 000,00 431 

19. Ptaki Hasiora – płomienna historia Koszalina 

 

41 000,00 

 

385 

20. Utwardzenie ciągu pieszego od muru obronnego do „zebry” – przejścia 

pieszego przez ul. Podgrodzie przy muzeum  

30 000,00 

 

247 

21. Bezpieczeństwo Koszalińskich seniorek 

 

45 000,00 

 

246 

22. Robin Hood wszystko widzi 

 

42 000,00 209 
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 wybrany do realizacji w 2020 roku 
 wybrany do realizacji w 2020 roku 

 

 

Projekty Osiedlowe 2020 – Osiedle Lechitów 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Doposażenie placu zabaw „Dziecięca Stodoła” 

 

113 996,40 

 

573 

(49,02%) 

2. Śniadanie za 30 minut 

 

94 131,00 237 

3. Remont ulicy Poprzecznej 6 a-g w Koszalinie 

 

114 000,00 189 

4. od niemowlaka do seniora – aktywność i integracja 101 500,00 170 

 

 

 

Projekty Osiedlowe 2020 – Osiedle Lubiatowo 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mścisława, 

Serwacego, Bonifacego* 

80 000,00 

 

185  

(32,01%) 

2. Budowa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w Parku Naturalnym przy ul. Pigwowej 106 200,00 

 

146 

3. Przystanek rowerowy wraz z miejscem do wypoczynku i rekreacji 

 

114 000,00 96 

4. Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach: Ptasiej, Strusiej i Kaczej 75 000,00 85 

5. Oświecenie Światowida 

 

91 000,00 

 

56 

6. Instalacja Lamp Solarno-Hybrydowych przy ul. Bartłomieja, Bonifacego, 

Pankracego & Serwacego 

40 000,00 10 

 

 

Projekty Osiedlowe 2020 – Osiedle Tysiąclecia 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Rewitalizacja podwórka przy ul. Bałtycka 35-51 

 

90 400,00 

 

196 

(56,32%) 

2. Plac Zabaw Rekreacyjno-zabawowy 

 

31 450,00 101 

3. Osiedle przyjazne mieszkańcom 

 

43 000,00 51 

 

 

Projekty Osiedlowe 2020 – Osiedle Bukowe 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy 

koszt 

Liczba głosów 

1. Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie * 110 000,00  244  

(71,76%) 

2. Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Jana Baczewskiego 2-4a 105 000,00 96 
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Na podstawie decyzji podjętej podczas posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 3 grudnia 

2019 roku,  wszystkie zwycięskie projekty zostały przekazane do realizacji przez wyznaczone jednostki  

w 2020 roku. 

EWALUACJA KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 

Na podstawie 86 ankiet wypełnionych przez mieszkańców w formie elektronicznej uzyskano 

następujące wyniki:  

1. 75,6 % mieszkańców biorących udział w głosowaniu oceniło KBO 2020 pozytywnie, co stanowi 

wzrost w stosunku do roku poprzedniego o blisko 9%;  

2. Za najmocniejsze strony ocenianej edycji mieszkańcy uznali:  

 wprowadzenie głosowania elektronicznego, 

 udostępnioną platformę internetową do składania projektów i głosowania, 

 przeprowadzoną kampanię promocyjną oraz spotkania z mieszkańcami, 

 jasno określone zasady składania projektów i głosowania; 

3. Za najsłabsze strony uznano: 

 konieczność uzyskania jednomyślności w głosowaniu podczas spotkań osiedlowych, 

 zbyt wysokie koszty wskazywane na etapie oceny eksperckiej, 

 zbyt późny termin organizacji spotkań ogólnomiejskich, 

 brak możliwości głosowania „papierowego”, 

 specyfikę projektów ogólnomiejskich wskazanych do głosowania,  

 brak możliwości wprowadzenia zmian w projektach podczas spotkań osiedlowych, 

 zbyt mało informacji o projektach na liście do głosowania; 

OCENA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

2020w % 

 

 

Projekty Osiedlowe 2020 – Osiedle LRokosowo 

 

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt Liczba głosów 

1. „Misiowa Dolina” – doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci i 

młodzieży * 

85 500,00 

 

903  

(52,05%) 

2. Podwórko Rekreacyjne przy Przedszkolu nr 34 106 900,00 810 

3. „Książka zbliża ludzi” – spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz 2 000,00 22 

Lp. 
ANALIZOWANY ELEMENT bardzo dobrze  i dobrze 

źle  

i  bardzo źle 

1. metody promocji wśród mieszkańców 59% 11% 

2. zawartość strony www dedykowanej KBO 78% 4% 

3. sposób składania projektów 89% 4% 

4. wsparcie na etapie pisania projektów 78% 9% 

5. etap oceny formalnej 71% 11% 

6. formuła spotkań osiedlowych 56% 23% 

7. metody głosowania 71% 16% 
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OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANE Z PROCESEM WDRAŻANIA PRZYSZŁYCH 

EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KOSZALINIE 

 wyraźne oddzielenie definicyjne projektu ogólnomiejskiego od osiedlowego aż do pozostawienia 

w budżecie obywatelskim wyłącznie projektów ogólnomiejskich, 

 zwiększenie powiązania budżetu obywatelskiego z programami strategicznymi miasta w taki 

sposób, aby realizacja projektów ogólnomiejskich służyła rozwojowi miasta, 

 zmiana przeznaczenia środków pozostałych po realizacji projektów w ramach danej edycji, 

 publikowanie wyników głosowania na bieżąco,  

 zwiększenie i zróżnicowanie wielkości środków przeznaczonych na osiedlowy budżet obywatelski, 

 zwiększenie liczby spotkań z wnioskodawcami w celu umożliwienia lepszego przedstawienia 

pomysłów i wyjaśnienia wątpliwości, w tym zwiększenie liczby spotkań z młodzieżą, 

 stworzenie odrębnych kategorii projektów i dokonywanie wyborów w ramach tych kategorii, 

 przywrócenie możliwości głosowania papierowego, 

 poprawa czytelności harmonogramu działań i pełniejsza informacja o uruchomieniu kolejnej edycji 

budżetu obywatelskiego, 

 wprowadzenie wstępnej oceny projektów (głównie pod kątem doprecyzowania wysokości 

wydatków) w celu uniknięcia dużej liczby wniosków odrzucanych z uwagi na niedoszacowanie 

kosztów, 

 wprowadzenie zapisu (w uchwale i formularzu wniosku) o możliwości wariantowej realizacji 

projektu, 

 zwiększenie działań promocyjnych ze strony samego miasta, 

 wprowadzenie zakazu lokalizowania inwestycji z KBO na terenie szkół i przedszkoli.  

 

 

8. podział na projekty osiedlowe i miejskie 78% 13% 

9. harmonogram wdrażania KBO (długość 

poszczególnych etapów, rozpiętość czasowa 

całego procesu itp.) 

76% 7% 


