
Łeba, dnia 13.12.2017 r. 

 

Raport z konsultacji prowadzonych w celu wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby  

 

Wiele polskich gmin w ostatnich latach wprowadziło budżety obywatelskie (zwane też 

partycypacyjnymi), polegające na  wydatkowaniu części budżetu miasta lub gminy na cele wskazane 

przez mieszkańców. Przeprowadzono analizę dotyczącą wprowadzania budżetów obywatelskich  

w gminach miejskich do 5 tys. mieszkańców. Wśród 21 badanych miast,  

w 5 wprowadzono budżet obywatelski, w tym w 2 z województwa pomorskiego (Krynica Morska  

i Hel). Kwota przeznaczana na budżet obywatelski w analizowanych miastach oscylował od 38 000 zł 

(Krynica Morska) do 260 000 zł (Karpacz). Do budżetu obywatelskiego zgłaszano od 2 (Raciąż) do 11 

(Hel) wniosków. W głosowaniach nad projektami głosowało od 66 (Krynica Morska) do 865 (Hel) 

osób. W większości gmin głosowanie było przeprowadzane w tradycyjnej formie poprzez oddanie 

głosu na karcie do głosowania. W Krynicy Morskiej głosowanie odbywało się podczas spotkania  

z mieszkańcami. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane były głównie projekty inwestycyjne 

w przestrzeni publicznej. 

 

 

Rozpoczęcie konsultacji: 12.07.2017 r. 

Zakończenie konsultacji: 08.12.2017 r. 

 

 

Cel: 

Celem konsultacji społecznych miało być zebranie opinii mieszkańców i podjęcie dyskusji na temat 

zasadności wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby. Celem konsultacji była chęć 

uzyskania informacji, czy mieszkańcy Łeby wyrażają chęć i zainteresowanie wdrożeniem budżetu 

obywatelskiego. 

   

 

Sposób przeprowadzenie konsultacji: 

Zorganizowano konsultacje z mieszkańcami poprzez umieszczenie dnia 12.07.2017 r. na stronie 

internetowej miasta pod linkiem http://leba.eu/pl/post/57589 ogłoszenia o planowanym wdrożeniu 

Budżetu Obywatelskiego w Łebie. Uwagi i pomysły można było zgłaszać do 31.08.2017 r.  

w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@leba.eu. 

http://leba.eu/pl/post/57589
mailto:sekretariat@leba.eu


Do upływu tego terminu wpłynęła tylko 1 propozycja.  

 

W związku z bardzo małym zainteresowaniem postanowiono o przedłużeniu terminu składania uwag 

i pomysłów do dnia 30.09.2017 r.  

Do upływu nowego terminu wpłynęły tylko 2 propozycje. 

 

Ostatecznie podjęto decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu składania uwag i pomysłów do dnia 

15.10.2017 r. 

Do upływu tego terminu wpłynęły 4 propozycje.  

 

Zestawienie propozycji znajduje się w poniższej tabeli. 

L.p. Data wpływu Określenie propozycji 

1. 31.07.2017 r. Kapitalny remont mostku na Czarnym Stawie. 

2. 05.09.2017 r. 
Projekt i budowa Skateparku na terenie parku leśnego przy ul. 

Wojska Polskiego. 

3. 11.09.2017 r. 

1. Postawienie fontanny na Skwerze Rybaka. 

2. Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/ 

edukacyjnej terenu leśnego przy ul. Nadmorskiej. 

3. Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/ 

edukacyjnej terenu leśnego przy ul. Brzozowej i Obrońców 

Westerplatte i nadanie nazwy „Park Brzozowy”. 

4. 05.10.2017 r. 
Działania w zakresie kształtowania i nauki młodego pokolenia 

szacunku do człowieka i zwierząt. 

5. 10.10.2017 r. Psi Park 

6. 12.10.2017 r. 
Zagospodarowanie skweru przy ul. Obr. Westerplatte i ul. Brzozowej 

na „Park rodzinny – pokoleniowy” – dz. nr 139 obr. 2 

7. 16.10.2017 r. 

Modernizacja boiska asfaltowego o wym. 18x32m przy hali sportowej 

na dz. 72/80 obr. 2 polegającej na zdjęciu asfaltu i pokryciu 

powierzchni warstwą piasku plażowego  

 

Nie wpłynął żaden wniosek dotyczący sposobu czy zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego.  

 

Dnia 07.11.2017 r. został przekazany mieszkańcom pod konsultacje projekt uchwały Rady Miejskiej  

w Łebie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba konsultacji społecznych  



w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały 

zostało umieszczenie na stronie internetowej miasta pod linkiem http://leba.eu/pl/post/58360 oraz 

w Łebskim Biuletynie Informacyjnym. Uwagi i pomysły można było zgłaszać do 08.12.2017 r.  

w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@leba.eu. 

 

Do upływu powyższego terminu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący zapisów projektu uchwały,  

w tym w szczególności sposobu czy zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

 

Podsumowanie: 

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i podjęcie dyskusji na temat zasadności 

wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby.  

Konsultacje społeczne trwały ok. 5 miesięcy. Terminy konsultacji społecznych każdorazowo zostawały 

wydłużane ze względu na małe zainteresowanie wśród mieszkańców. Ostatecznie zgłoszono  

7 pomysłów dotyczących głównie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zgłoszone przez 

mieszkańców pomysły są zbieżne z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami 

inwestycyjnymi określonymi w budżecie miasta.  

Podczas konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łebie w sprawie przeprowadzenia na terenie 

Gminy Miejskiej Łeba konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok nie 

wpłynął żaden wniosek dotyczący zapisów projektu uchwały. W szczególności nie wpłynął żaden 

wniosek dotyczący sposobu czy zasad realizacji budżetu obywatelskiego w mieście. 

Mając na uwadze powyższe prace nad wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby zostają 

wstrzymane. 
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