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OBSZAR I. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIASTEM 

 

CEL I.1. SPOŁECZEŃSTWO  

OBYWATELSKIE 

W 2030 roku Bydgoszcz oferuje wysokiej jakości usługi pu-

bliczne, powszechnie dostępne i wykorzystujące nowocze-

sne technologie. Na ich realizację wpływ mają mieszkańcy 

dzięki szerokiej partycypacji społecznej w podejmowaniu 

ważnych dla miasta i bydgoszczan decyzji. Dobrze funkcjo-

nująca komunikacja pomiędzy mieszkańcami i administracją 

zbudowała wzajemne zaufanie.  

Bydgoszczanie wiedzą, że dzięki swojej aktywności i podej-

mowanym działaniom mają realny wpływ na funkcjonowanie 

miasta. Lokalną społeczność z pełną świadomością można 

nazwać społeczeństwem obywatelskim, zaangażowanym  

w sprawy swojej ulicy, osiedla, miasta, ale również regionu  

i kraju. Bydgoszcz 2030 roku to rdzeń bydgoskiego obszaru 

metropolitalnego – silnie zintegrowanego funkcjonalnie ob-

szaru objętego działaniem Stowarzyszenia Metropolia Byd-

goszcz, ważnego ogniwa sieci polskich i europejskich metro-

polii. 

CEL I.2. MIASTO SPRAWNIE  

ZARZĄDZANE 

I.1.1. Powszechność udziału  

mieszkańców w wyborach różnych 

szczebli 

I.1.2. Aktywny udział mieszkańców 

w decyzjach dotyczących funkcjo-

nowania miasta 

I.2.2. Mocne powiązania funkcjo-

nalne w ramach bydgoskiego ob-

szaru metropolitalnego 

I.2.1. Wysoka jakość usług publicz-

nych opartych na kapitale ludzkim  

i nowoczesnych technologiach 

I.2.3. Bydgoszcz znaczącym  

krajowym i europejskim ośrodkiem 

metropolitalnym 

 
Propozycja programów wdrożeniowych: 

 Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (planowany) 
 Program działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalnych w obszarze 

Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (planowany) 
 Program zarządzania kontaktami z mieszkańcami (planowany) 
 Strategia marki (planowany)  

–  Program działań promocyjnych i wizerunkowych (planowany) 
 Program cyfryzacji usług miejskich (planowany) 
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Cel I.1. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

Cele operacyjne Wskaźniki 
Wartość  
bazowa 

Rok 
Wartość docelowa 

2030 

I.1.1. Powszechność udziału miesz-
kańców w wyborach różnych 
szczebli 

Frekwencja w wyborach do Rady Miasta  53,05% 2018 
powyżej średniej dla 
miast wojewódzkich  

Udział osób głosujących w wyborach do Rad Osiedli wśród pełnoletnich mieszkańców  
osiedli, na których odbyły się wybory w danym roku 

2,0% 
od 1,3% do 6,3% 

2018 tendencja wzrostowa  

Frekwencja w wyborach do Parlamentu RP: 

– Sejm 

– Senat 

66,77% 

66,78% 

 

2019 

 

powyżej średniej dla 
miast wojewódzkich 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 51,25% 2019 
powyżej średniej dla 
miast wojewódzkich  

I.1.2. Aktywny udział mieszkańców  
w decyzjach dotyczących funk-
cjonowania miasta 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 24.422 2018 tendencja wzrostowa 

Liczba procesów konsultacyjnych prowadzonych w ciągu roku (dane nie obejmują wyłożenia do 
publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 

8 2018 powyżej 20 

 
  

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Rozwój edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnie-
niem zasad prawa i szeroko rozumianej ekonomii). 

 Przeprowadzanie akcji i kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących 
m.in.: roli mieszkańców w decydowaniu o otaczającym ich świecie, wzmacnia-
nia obywatelskiej odpowiedzialności oraz lokalnego patriotyzmu i tożsamości, 
oraz wspieranie kampanii informacyjnych o wyborach różnych szczebli. 

 Przeprowadzenie dyskusji społecznej dotyczącej działalności Rad Osiedli  
i wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu zaangażowania bydgosz-
czan w ich działalność. 

 Rozwój zróżnicowanych form partycypacji mieszkańców w decydowaniu o 
mieście. 

 Wypracowanie standardów i szerokiego katalogu narzędzi komunikacji  
z mieszkańcami.  

 Wspieranie, w tym finansowe, działalności jednostek i organizacji społecznych. 

 Wprowadzenie innowacji miejskich opartych na technologiach z wykorzystaniem 
dobrych praktyk europejskich. 

 Określenie standardów udostępniania danych publicznych oraz zakresu danych, 
które Miasto powinno udostępniać mieszkańcom i odbiorcom instytucjonalnym, pro-
mowanie wykorzystania otwartych danych i budowania rozwiązań ICT (technologie 
informacyjno-komunikacyjne) w oparciu o te dane. Utworzenie hurtowni danych 
oraz portalu otwartych danych o mieście. 

 Wypracowanie standardów przygotowania oraz schematów układu wieloletnich do-
kumentów rozwojowych.  

 Przygotowanie interaktywnych modeli np. przestrzennych, finansowych, obrazują-
cych skutki podejmowanych decyzji. 
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Cel I.2. MIASTO SPRAWNIE ZARZĄDZANE 

Cele operacyjne Wskaźniki 
Wartość  
bazowa 

Rok 
Wartość docelowa 

2030 
I.2.1. Wysoka jakość usług publicz-

nych opartych na kapitale ludz-
kim i nowoczesnych technolo-
giach 

Ocena wiarygodności kredytowej miasta  
(Ocena wiarygodności kredytowej samorządu nie może być wyższa niż ocena kraju) 

A- 2018 
najwyższa możliwa 

ocena w kraju 

Udział jednostek miejskich podłączonych do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 66,7% 2018 100% 

Liczba osób korzystających z portalu otwartych danych miejskich x x 15.000 

Udział uchylonych przez organ odwoławczy decyzji administracyjnych w liczbie złożonych 
odwołań od decyzji 

28,8% 2018 coroczny spadek 

I.2.2. Mocne powiązania funkcjonalne 
w ramach bydgoskiego obszaru 
metropolitalnego 

Liczba porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze 
Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 

45 2018 powyżej 50 

Liczba dojeżdżających do pracy do Bydgoszczy z innych gmin Stowarzyszenia Metropolia 
Bydgoszcz  

40.017 2018 tendencja wzrostowa 

I.2.3. Bydgoszcz znaczącym krajowym 
i europejskim ośrodkiem metro-
politalnym 

 

Saldo migracji na pobyt stały mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 89 2018 saldo dodatnie 
Liczba studentów zagranicznych w Bydgoszczy  
Liczba studentów zagranicznych na 1.000 mieszkańców Bydgoszczy 

1.453 
4,1 2018 tendencja wzrostowa 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 Standaryzacja i doskonalenie usług świadczonych przez Urząd Miasta  

i miejskie jednostki organizacyjne. 
 Realizacja projektów e-urząd – zwiększenie wykorzystania nowoczesnych 

technologii informatycznych do zarządzania Miastem (konsolidacja  
i unifikacja kluczowych rozwiązań IT i komunikacji elektronicznej wszystkich 
jednostek miejskich oraz wspólne zarządzanie zasobami i rozwiązaniami ICT 
(technologie informacyjno-komunikacyjne) Miasta i jednostek, hurtownie da-
nych, analizy BI (analityka biznesowa), IoT (Internet rzeczy), angażowanie 
społeczności przez otwieranie danych miejskich, elektronizacja usług dla 
mieszkańców oraz procesów i procedur).  

 Uruchomienie zintegrowanego, interaktywnego systemu elektronicznego słu-
żącego komunikowaniu się Miasta z mieszkańcami – wielokanałowego cen-
trum obsługi interesanta, pełniącego funkcje informacyjne oraz interwen-
cyjne.  

 Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej – podłączenie wszystkich jed-
nostek miejskich.  

 Zintegrowane podejście i koordynacja zagadnień rozwojowych. 
 Wdrożenie zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno- 

-gospodarczej miasta, realizacji dokumentów strategicznych oraz oceny usług pu-
blicznych – ośrodek badania procesów miejskich/obserwatorium miejskie. 

 Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej. 
 Wprowadzenie zasady wdrażania nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań tech-

nologicznych w realizacji inwestycji miejskich. 
 Kreowanie marki Bydgoszczy oraz promocja miasta w kraju i zagranicą. 
 Udział Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w krajowych  

i europejskich sieciach współpracy miast/metropolii, współpraca z miastami  
w kraju i za granicą. 

 Działania na rzecz integracji funkcjonalnej i instytucjonalnej bydgoskiego obszaru 
funkcjonalnego. 

 Wdrażanie przedsięwzięć na rzecz wzmocnienia pozycji Bydgoszczy i obszaru me-
tropolitalnego oraz rozwoju metropolitalnych funkcji miasta.  

 


