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1. INFORMACJE OGÓLNE O PROCESIE 

 

Podstawa prawna konsultacji 

 

Konsultacje odbyły się na podstawie Uchwały nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna  

z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn oraz Zarządzenia Nr 164 Prezydenta Olsztyna  

z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących trybu  

i zasad przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/846305/Zarz%C4%85dzenie-164 

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/291231/xxxiv_605_13_w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przepr

owadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_olsztyn//&cspg_page=1 

 

Cel konsultacji 

 

Zebranie opinii, wniosków i uwag dotyczących dokumentów regulujących tryb i zasady 

przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.  

 

Zasięg terytorialny i termin konsultacji 

 

Konsultacje prowadzone były w dniach od 13 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku i skierowane były 
do wszystkich mieszkańców Olsztyna. Dodatkowo zorganizowano spotkanie kierowników 
komórek i jednostek miejskich UM Olsztyna.   
 
 

 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/846305/Zarz%C4%85dzenie-164
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/291231/xxxiv_605_13_w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_olsztyn/&cspg_page=1
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/291231/xxxiv_605_13_w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_olsztyn/&cspg_page=1
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Wykorzystane kanały komunikacji 

 

 portal miejski: olsztyn.eu 
https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/porozmawiajmy-o-obo-14620.html 
https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/konsultujemy-obo-14607.html 
https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/konsultujemy-obo-14734.html 

 

 platforma konsultacji społecznych: konsultacje.olsztyn.eu 
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a 

W celu uzyskania szczegółowych opinii dotyczących zapisów w dokumentach regulujących 
tryb i zasady Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wykorzystano nową funkcjonalność 
platformy, polegającą na możliwości komentowania każdego zapisu projektów 
dokumentów.  

 

 platforma konsultacji społecznych – aplikacja telefoniczna – dostęp bieżący 
 

 Gazeta Olsztyńska: https://gazetaolsztynska.pl/856058,Konsultujemy-OBO.html 
 

 
 

 Facebook OBO – liczne posty informujące o zbliżających się spotkaniach konsultacyjnych 
oraz informacje po spotkaniach:  

           https://www.facebook.com/OBOOlsztyn/ 
 

 kampania reklamowa zapraszająca na spotkania konsultacyjne na Facebooku od 15 do 22 
czerwca 2022 r.  
 
 

 

https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/porozmawiajmy-o-obo-14620.html
https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/konsultujemy-obo-14607.html
https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/konsultujemy-obo-14734.html
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a
https://gazetaolsztynska.pl/856058,Konsultujemy-OBO.html
https://www.facebook.com/OBOOlsztyn/
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 zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach drogą e-mailową do grup interesariuszy 
(między innymi Radnych Rady Miasta Olsztyna, Przewodniczących Rad Osiedlowych) – 15 
czerwca 2022 r. 

 

 publikacja w Gazecie Olsztyńskiej: 17.06.2022 r. 
 
 

 
 

 kampania informacyjna (plakaty) w  autobusach komunikacji miejskiej: 15 – 20 czerwca 
2022 rok.  

 

 ekspozycja plakatów w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich – od 15 czerwca 2022 r.  
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2. FORMY KONSULTACJI  

 
Konsultacje społeczne przeprowadzono w następujących formach: 

 zamieszczenie zagadnień do konsultacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu; 

 spotkania warsztatowe z mieszkańcami, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat 
konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań, w tym jedno on-line; 

 zebranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną. 
 

 
Warsztaty 
 
Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się  21 czerwca 2022 roku w Ratuszu w sali 219. 

Uczestniczyło w nim 13 osób. Protokół z przebiegu spotkania znajduje się na stronie 

konsultacje.olsztyn.eu: 

https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-

75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a 

 

 
 

Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się  28 czerwca 2022 roku w Ratuszu w sali 219. 

Uczestniczyło w nim 8 osób. Protokół z przebiegu spotkania znajduje się na stronie 

konsultacje.olsztyn.eu: 

https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-

75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a 

 

 

 

https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
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Trzecie spotkanie warsztatowe odbyło się  5 lipca  2022 roku w formie on-line, za pomocą 

platformy MS Teams. Uczestniczyło w nim 6 osób. Protokół z przebiegu spotkania znajduje się na 

stronie konsultacje.olsztyn.eu: 

https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-

75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a 

 

Informacje 
 
Jedną z form konsultacji społecznych w Olsztynie jest zamieszczenie informacji o procesie, 
dokumentów opisujących proces i wzbogacających wiedzę o konsultowanych działaniach. 
Wszystkie informacje zostały umieszczone na Platformie Konsultacji Społecznych, która jest 
dostępna pod adresem: www.konsultacje.olsztyn.eu. W zakładce OBO 2024 znajdują się 
dostępne informacje.  
 

 

https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01814389-1fa3-4ac4-9530-75b03eecf39a/01814390-3417-47c2-b054-78bf2259478a
http://www.konsultacje.olsztyn.eu/
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Opiniowanie 
 
W celu zebrania opinii na temat projektów dokumentów regulujących przebieg Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego przygotowano formularz oraz wykorzystano możliwości komentowania 
on-line, jakie stwarza Platforma Konsultacji Społecznych. Wszystkie uzyskane opinie, uwagi  
i wnioski zostały zaopiniowane i rozpatrzone. Szczegółowy wykaz znajduje się w rozdziale 5 
niniejszego Raportu, na stronie 11.  
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3. HARMONOGRAM KONSULTACJI 
 

 I spotkanie warsztatowe 
21 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - Ratusz, sala 119 (I piętro), Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1 

 

 II spotkanie warsztatowe 
28 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - Ratusz, sala 119 (I piętro), Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1 

 

 III spotkanie otwarte on-line 
5 lipca 2022 r. godz. 17.00 

 

 Wnioski, uwagi, opinie można było składać pod adresem: obo@olsztyn.eu w terminie od 
12 lipca do 22 sierpnia 2022 r. a także na Platformie Konsultacji Społecznych – 
www.konsultacje.olsztyn.eu. 

 

  Dodatkowo zorganizowane zostało spotkanie z Kierownikami/Przedstawicielami 
Wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek miejskich realizujących projekty miejskie 
12 sierpnia 2022 r., godzina 10.00 – Ratusz, sala 219 (II piętro), Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1. 
Uczestniczyło w nim 17 osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obo@olsztyn.eu
http://www.konsultacje.olsztyn.eu/
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4. KONSULTOWANE DOKUMENTY 
 

Uchwała nr VIII/117/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2019 roku 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/773195/Uchwa%C5%82a-VIII_117_19 

 
Zarządzenie nr 115 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie 
przeprowadzenia IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/763480/Zarz%C4%85dzenie-115 
 

Zarządzenie nr 322 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 września 2021 roku w sprawie ustalenia wzoru 
kart do głosowania w IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2022 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/777377/Zarz%C4%85dzenie-322 

 
Zarządzenie nr 125 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania 
Zespołu Opiniującego IX edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/764945/Zarz%C4%85dzenie-125 
 
Zarządzenie nr 124 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania 
Zespołu Koordynującego IX edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/764943/Zarz%C4%85dzenie-124 

 
Dokumenty uzupełniające wspierające proces konsultacji.  
 
Raport ewaluacyjny IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
https://obo.olsztyn.eu/fileadmin/obo/OBO_2021/Dokumenty/Raport_OBO_2022.pdf 

 
Raport ewaluacyjny VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
https://obo.olsztyn.eu/fileadmin/obo/OBO_2021/Dokumenty/Raport_ewaluacyjny_OBO_2021.pdf 

 
Raport ewaluacyjny VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/OZmyrYI23q9F5ax 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/773195/Uchwa%C5%82a-VIII_117_19
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/763480/Zarz%C4%85dzenie-115
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/777377/Zarz%C4%85dzenie-322
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/764945/Zarz%C4%85dzenie-125
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/764943/Zarz%C4%85dzenie-124
https://obo.olsztyn.eu/fileadmin/obo/OBO_2021/Dokumenty/Raport_OBO_2022.pdf
https://obo.olsztyn.eu/fileadmin/obo/OBO_2021/Dokumenty/Raport_ewaluacyjny_OBO_2021.pdf
https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/OZmyrYI23q9F5ax
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5. ZEBRANE OPINIE, WNIOSKI I UWAGI UCZESTNIKÓW KONSULTACJI 
 

Wnioski, uwagi, opinie można było składać pod adresem: obo@olsztyn.eu w terminie od 12 lipca 
do 22 sierpnia 2022 r. oraz on-line na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu. 

a) Uwagi i wnioski ze spotkań i warsztatów 
 

Lp. Opinie i uwagi uczestników Stan rozpatrzenia 

1.     

Należy wyeliminować akceptację wniosków, 
które są niezgodne z podstawowymi 
dokumentami i sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa, przyjętymi planami, 
strategiami, programami czy już 
zaplanowanymi inwestycjami miasta. Należy 
wprowadzić do tekstu zasad nazw wszystkich 
głównych uchwał, zarządzeń, strategii, 
standardów, pod kątem których projekty 
muszą być sprawdzone. 

Do treści Zasad Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
zostaną wprowadzone w miarę możliwości nazwy 
najważniejszych dokumentów strategicznych. Na 
pierwszym spotkaniu Zespołów Koordynującego i 
Opiniującego zostaną wymienione główne przepisy prawa 
(ustawy, strategie, programy, standardy), z którymi 
projekty muszą być zgodne w pierwszej kolejności, tak by 
członkowie Zespołów mieli na uwadze wszelkie zgodności.  

2.       

W miarę możliwości wprowadzić zapisy, które 
wyeliminują sytuacje, gdy „w ostatniej chwili 
przed rozpoczęciem już realizacji danego 
projektu” okazuje się, że jest on niemożliwy 
do wykonania ze względów proceduralnych. 

Uwaga podobna do poprzedniej. Trudnymi do uzyskania 
przed realizacją zadania opiniami są: opinia Konserwatora 
Zabytków lub  firm opiniujących projekty techniczne pod 
względem przebiegu sieci. Zaproponowane i 
wprowadzone do dokumentów zapisy umożliwiające 
wspólne spotkania Zespołów Opiniującego i 
Koordynującego umożliwią wymianę uwag i opinii co 
wpłynie na wyeliminowanie ewentualnych niezgodności. 

3.       

Należy wprowadzić zapisy umożliwiające, 
spotkanie/a wspólne zespołów opiniującego i 
koordynującego – po którym zatwierdzona 
zostanie dopuszczalność projektów do 
głosowania i ich zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Uwaga uwzględniona w całości. Wprowadzono do 
projektu zarządzenia: Regulamin Zespołu Koordynującego 
X edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego:                                       
§ 3. pkt 3: „W celu zwiększenia dyskusji i 
rozpowszechnienia wiedzy na temat projektów 
zgłoszonych do X edycji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego możliwe są wspólne spotkania Zespołu 
Opiniującego i Koordynującego.                                                                                                                                                                    
pkt 4: Wspólne spotkania Zespołów Koordynującego i 
Opiniującego zwołuje Prezydent. 

4.       

Należy wprowadzić konieczność analizowania 
przez Zespół Opiniujący wszystkich 
załączników danego wniosku (załączniki 
muszą być spójne, aktualne a zdjęcie frontowe 
prezentowane na stronie glosujobo.olsztyn.eu 
nie może wprowadzać w błąd głosujących). 

Uwaga uwzględniona w całości. W Regulaminie Pracy  
dołączonym do Zarządzenia powołującego Zespół 
Opiniujący umieszczono zapis: § 3. f)  zgodność treści 
formularza z prezentacją na stronie glosujobo.olsztyn.eu 
w zakresie załączników, m.in. zdjęć opisujących zadanie, 
projektów regulaminów, koncepcji. Uzupełniono także o 
specjalną uwagę formularz wniosku (osiedlowego i 
miejskiego) – załączniki nr 3 i 4. 
 

mailto:obo@olsztyn.eu
http://www.konsultacje.olsztyn.eu/
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5.       

Proponuje się, by Biuro Prezydenta Miasta i 
Dialogu Obywatelskiego dokonywało 
wstępnej oceny formalnej polegającej na 
sprawdzeniu kompletności wniosku, 
prawidłowości wypełnienia wszystkich pól 
wniosku, dołączenia wszystkich wymaganych 
załączników. 

Uwaga uwzględniona w części. Zespół Koordynujący 
powinien dokonywać ostatecznej oceny formalnej, 
pozostawienie tej istotnej roli w Zespole wiąże się z 
pełnieniem funkcji „strażnika” procedury. Zespół  PDO 
może jednak w sposób istotny położyć nacisk na wstępną 
kontrolę kompletności danego wniosku na etapie 
składania wniosku. Jest to możliwe zwłaszcza w sytuacji 
składania wniosku osobiście przez Wnioskodawcę.  

6.       
Proponuje się rejestrowanie/nagrywanie 
obrad zespołów i wprowadzenie organizacji 
spotkań formule on-line. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w Regulaminie  
pracy Zespołu Opiniującego X edycji Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego następującego zapisu:                                                                                             
§ 1. pkt. 4: Posiedzenia Zespołu odbywają się w formie 
stacjonarnej lub on-line.                                                                                      
Wprowadzono w Regulaminie  pracy Zespołu 
Koordynującego X edycji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego następującego zapisu:                                                                         
§ 8. pkt. 3: Posiedzenia mogą odbywać się w formie 
stacjonarnej lub on-line.  
Nagrywanie lub rejestrowanie będzie można ustalić na 
początku każdego spotkania Zespołów.  

7.       
Proponuje się wybrać w strukturze zespołu 
osobę do protokołowania spotkań. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w projekcie 
Regulaminu pracy Zespołu Koordynującego X edycji 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego następującego 
zapisu: 
§ 8. pkt. 4: Obrady Zespołu Koordynującego są 
protokółowane.  
pkt. 5. Podczas każdego posiedzenia Zespołu 
Koordynującego Przewodniczący wyznacza protokolanta.  
pkt. 6. Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynującego są 
publikowane na stronie Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego – www.obo.olsztyn.eu. 
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8.       

Proponuje się wprowadzenie możliwości 
uczestniczenia Wnioskodawców na 
spotkaniach Zespołów Koordynującego i 
Opiniującego - w roli słuchacza i ambasadora 
własnego wniosku, co usprawni pracę nad 
projektami. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w 
projekcie Regulaminu pracy Zespołu Koordynującego X 
edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
następującego zapisu: 
§ 7. pkt 1:  
Wnioskodawca projektu może uczestniczyć  
w spotkaniach Zespołu Koordynującego w roli słuchacza i 
w miarę potrzeb udzielać wyjaśnień w sprawie wniosku. 
W projekcie Regulaminu pracy Zespołu Opiniującego w X 
edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
wprowadzono zapis: 
§ 6. pkt 3:  
Wnioskodawca może uczestniczyć w spotkaniach obu 
Zespołów w celu uzupełnienia informacji na temat 
proponowanego zadania. 
Dodatkowo w projekcie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna 
w sprawie przeprowadzenia X edycji Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego w Rozdziale IX Realizacja 
projektów wprowadzono zapis: 
§ 32. 1. Wnioskodawca może uczestniczyć w procesie 
realizacji projektu w roli konsultanta, na wniosek komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna lub jednostki 
organizacyjnej Miasta Olsztyna realizującej zwycięski 
projekt. 2. Wnioskodawca nie pobiera wynagrodzenia za 
uczestnictwo w roli konsultanta w realizacji zwycięskiego 
projektu. 

9.       

Istnieje konieczność zmiany zapisu § 4 pkt. 1, 
podpunkt 2), Regulaminu pracy Zespołu 
Koordynującego z: – ocena działań 
promocyjnych – na rozpatrywanie skarg i 
wniosków w sprawach promocji niezgodnej z 
zarządzeniem. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono zapis. 
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10.    

Proponuje się rozważyć postulat o 
zwiększeniu roli rad osiedlowych w procesie 
OBO oraz zgłoszono potrzebę większej 
współpracy na linii: wnioskodawca-rada 
osiedla-mieszkaniec poprzez np.: 
- możliwość opiniowania złożonych wniosków 
przez rady osiedli, 
- organizowanie spotkań z mieszkańcami 
danego osiedla: wnioskodawca, rada i 
mieszkańcy osiedla, 
- większy udział członków rad osiedli w 
Zespołach Koordynującym i Opiniującym. 
-wykorzystywanie opinii Rad Osiedlowych przy 
pracach zespołu opiniującego.  
- w formie wymaganego spotkania 
wnioskodawcy z radą osiedla w celu uzyskania 
opinii dołączanej do wniosku.  

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono: 
W projekcie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie 
przeprowadzenia X edycji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego: 
Rozdział V – Sposób wyłaniania Zespołu Koordynującego i 
Opiniującego: 
§ 25. pkt 2: 
W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: 
1) Przedstawiciele miejskich komórek organizacyjnych, 
2) Przedstawiciele jednostek budżetowych Miasta 
Olsztyna, 
3) Przedstawiciele samorządowych zakładów 
budżetowych, 
4) Przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, 
5) Przedstawiciele spółek prawa handlowego z udziałem 
Miasta Olsztyna. 
6) Przedstawiciele rad osiedlowych. 
W Regulaminie pracy Zespołu Koordynującego X edycję 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego:  
§ 2. pkt 4:  
Zespół Koordynujący kieruje wnioski z pozytywną oceną 
formalną do przewodniczących Rad Osiedli, celem 
pozyskania opinii. 
W Regulaminie pracy Zespołu Opiniującego w X edycji 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
§ 6. pkt 2:  Zespół Opiniujący zapoznaje się z opiniami Rad 
Osiedli na temat złożonych do oceny wniosków.  

11.    

Możliwości wprowadzenia głosowania 
negatywnego: 
- zauważono, że głos negatywny powinien 
mieć mniejszą wartość niż głos pozytywny; 
- wskazano na ewentualne rozważenie 
głosowania negatywnego, jako „czystej 
matematyki” a nie oddanie negatywnej opinii 
do dyspozycji i zależności w wydawaniu opinii 
zespołu; 
- uznano, że głos, opinia negatywna powinny 
mieć uzasadnienie;  
- rozważano głosowanie negatywne w postaci 
tylko jednego głosu na projekty osiedlowy i 
miejski.  

Uwaga nieuwzględniona. Po wygłoszeniu argumentów za 
i przeciw uczestnicy konsultacji opowiedzieli się za 
niewprowadzaniem głosowania negatywnego. 
Wprowadzenie możliwość opiniowania projektów przez 
rady osiedli oraz włączenie wnioskodawców w proces 
oceny projektów przed umieszczeniem projektów na 
liście do głosowania zapewni większą wiedzę danej 
społeczności na temat projektów. Uznano, że co do 
zasady budżet obywatelski jest głosowaniem 
pozytywnym, tworzącym oczekiwaną zmianę.  
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12.    
Zaproponowano wprowadzenie do 
obowiązujących zasad OBO procedur 
raportowania stanu realizacji projektów OBO. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w projekcie 
Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie 
przeprowadzenia X edycji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego: Rozdział VII Realizacja projektów:  
§ 31. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna lub 
jednostki organizacyjne Miasta Olsztyna realizujące 
wybrane przez mieszkańców projekty przedstawiają 
Prezydentowi raporty o stanie ich realizacji w 
następujących terminach: 30 kwietnia, 30 września, 31 
grudnia 2024 roku. 

13.    
Zaproponowano wprowadzenie terminu 
rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy 
do 31 marca 2022 roku. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Wprowadzenie 
przepisem konieczność wyłonienia wykonawcy do 31 
marca danego roku może być niemożliwa w przypadku 
pozyskania koniecznych opinii (np. WKZ) lub braku np. 
dokumentacji technicznej, która jest wymagana do 
rozpoczęcia procedury przetargowej. Wprowadzono w 
projekcie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie 
przeprowadzenia X edycji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego: Rozdział VII Realizacja projektów:  
§ 30. 1. Wskazane komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
Olsztyna lub jednostki organizacyjne Miasta Olsztyna 
rozpoczynają procedurę realizacji projektu nie później niż 
do 31 marca 2024 roku.  

14.    

Postulowano o konieczność zwiększenia 
jakości oceny wniosków/projektów poprzez 
wyeliminowanie opiniowania własnych 
projektów. 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w Regulaminie 
pracy Zespołu Koordynującego X edycję Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego:  
§ 7. 2. Członkowie Zespołu Koordynującego muszą 
wykazywać się bezstronnością i nie powinni łączyć roli 
członka Zespołu Koordynującego z rolą Wnioskodawcy.   
3. W przypadku złożenia wniosku przez członka Zespołu 
Koordynującego, członek Zespołu wyłącza się z prac nad 
oceną wniosku.  

15. 
Zaproponowano wprowadzenie zmian na jak 
najwyższym szczeblu tj. w ustawie  

Wszystkie postulowane zmiany są możliwe do 
wprowadzenia i stosowania Zarządzeniem Prezydenta, 
zwanym Zasadami Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
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16. 

Postulowano konieczność wydłużenia czasu 
na prezentację wniosków na stronie 
internetowej potrzebnego do szerszej 
konsultacji. 

Uwaga zawiera się w uchwalonym w kwietniu 2022 r. 
harmonogramie OBO 2024. Uchwała nr XLVI/739/22 w 
sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie 
budżetu obywatelskiego w zakresie projektów 
przewidzianych do realizacji w 2023 r.:                                                                                                                
§ 4. Określa się następujący harmonogram realizacji X 
edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO):  
1) nabór wniosków od 9 stycznia 2023 r. do 28 lutego 
2023 r.  
2) ocena i odwołania od oceny wniosków od 1 marca 
2023 r. do 15 maja 2023 r. 
3) rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny 
wniosków od 28 kwietnia do 15 maja 2023 r.  
4) ogłoszenie listy projektów do głosowania – 19 maja 
2023 r.  
5) promocja projektów wybranych do głosowania – od 19 
maja do 4 czerwca 2023 r. 
6) głosowanie na projekty od 5 do 18 czerwca 2023 r. 
7) ogłoszenie listy zwycięskich projektów – 12 lipca 2023r. 
8) realizacja projektów wybranych w X edycji OBO od 1 
stycznia do 31 grudnia 2024 r.  

17.  

Postulowano zwiększenie roli zespołu 
koordynującego, większe docenienie, 
pokazanie składu zespołów na stronie 
internetowej. 

Uwaga uwzględniona. Zostanie podtrzymana praktyka 
prezentowania członków Zespołu Koordynującego na 
stronach glosujobo.olsztyn.eu oraz obo.olsztyn.eu  a 
także na portalu społecznościowym Facebook.  

18. 
Postulowano o konieczność podniesienia 
jakości i precyzji opisów, opinii  w zadaniach 
obu zespołów. 

Zakres uwagi zawiera się w sposobie pracy Zespołów, 
którymi kierują Przewodniczący. Przewodniczący może 
wymagać od członków Zespołu określonego sposobu 
opiniowania. 

19. 
Zaproponowano wprowadzenie do 
zarządzenia prezydenta załącznika pod nazwą: 
ZASADY OBO. 

Całe Zarządzenie Prezydenta zawiera zasady i tryb, 
jednakże dla czytelności dokumentu wprowadzono 
przedtytuł przed rozdziałami opisującymi cały proces.  

20. 
Postulowano o możliwość wprowadzenia 
Przewodniczącego oraz Podkomisji w Zespole 
Opiniującym 

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono w Regulaminie 
pracy Zespołu Opiniującego w X edycji Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego: 
§ 1. 1.Przewodniczącego Zespołu Opiniującego powołuje 
Prezydent. 
2. Do zadań Przewodniczącego zespołu należy: 
1) Kierowanie pracą zespołu, 
2) Ustalanie terminów posiedzeń Zespołu 
3) Czuwanie nad prawidłową pracą członków Zespołu.                                    
4) organizacja pracy Zespołu, np. wprowadzenie 
podzespołów, grup lub innych form usprawnienia pracy. 
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b) Komentarze zebrane on-line na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu. 
 
Projekt Zarządzenia Prezydenta o trybie i zasadach OBO: 

 

Lp. komentowany fragment  komentarz opinia 

1. 

§ 17. Wnioskodawca projektu 
zgłaszanego do Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego ma 
obowiązek wskazać drugą 
osobę do kontaktu na 
formularzu wniosku, w celu 
prawidłowego procedowania 
wniosku oraz wypełnić 
wszystkie dane kontaktowe 
swoje i drugiego wnioskodawcy. 

Przypominam, że to było 
dużym kłopotem i dużo 
wniosków było z tego 
powodu wzywanych do 
poprawy. Może nie 
wskazywać tego jako 
"obowiązek" ? 

Obowiązek wskazania 
drugiego wnioskodawcy 
miał swoje uzasadnienie i 
został wypracowany w 
podczas pierwszych 
konsultacji społecznych 
towarzyszących 
opracowaniu dokumentów 
OBO. Uzasadnieniem było 
zwiększenie udziału 
obywatelskiego w tworzeniu 
projektu a także zwiększenie 
możliwości kontaktu z 
autorem/autorami podczas 
realizacji. Biorąc jednak pod 
uwagę fakt, że wielu 
wnioskodawców nie 
wskazywało drugiej osoby, 
można zwiększyć zakres 
współpracy podczas 
składania wniosku, co już na 
wstępnym etapie pozwoli na 
wyeliminowanie tego błędu.  

2. 
§ 19. 1. Koszt realizacji projektu 
miejskiego nie może 
przekroczyć limitu 

Mając na uwadze problemy 
z coroczną realizacją 
projektów ogólnomiejskich 
właściwym byłby wybór 
jednego projektu miejskiego 
"twardego" w kwocie do 
800 000 zł i jednego 
"miękkiego" do kwoty 200 
000 zł; reszta puli winna 
zostać przeznaczona na 
projekty osiedlowe, których 
realizacja jest 
efektywniejsza i łatwiejsza 
do wykonania w ciągu roku. 

Proponowany podział 
limitów zostanie wzięty pod 
uwagę przy ostatecznym 
podziale, który zostanie 
wpisany do Zarządzenia 
Prezydenta – Rozdział II 
Środki przeznaczone na 
Olsztyński Budżet 
Obywatelski 

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/
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3. 

§ 2. Zasady i tryb 
przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście 
Olsztynie reguluje Uchwała 
Rady Miasta Olsztyna 
.......................... w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia 
Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Nasz proces konsultacji 
obejmuje także uchwałę o 
OBO, dlatego w tekście 
zamiast dotychczasowego 
dokumentu wstawiamy 
puste pole 

Po przeanalizowaniu uwag, 
opinii i wniosków, należy 
stwierdzić, że proponowane 
zmiany, ulepszenia są 
możliwe do wprowadzenia i 
realizacji na poziomie 
Zarządzenia Prezydenta i nie 
wymagają zmiany tekstu 
Uchwały Rady Miasta 
Olsztyna. Dlatego w 
wykropkowanych miejscach 
zostanie przywołana 
obowiązująca Uchwała.  

4. 

i podpisaną przez mieszkańców 
Olsztyna, w liczbie nie 
przekraczającej 0,1% liczby 
mieszkańców Gminy Olsztyn. 
Wymagana liczba podpisów 
mieszkańców Olsztyna 
popierających projekt miejski to 
50. 

Takie same uwagi jak przy 
projektach osiedlowych 

Każdy formularz (miejski i 
osiedlowy) zawiera tabelę, 
wskazującą liczbę 
koniecznych do zebrania 
podpisów. Ich liczba wynika 
z ustawowych zapisów oraz 
wypracowanych w czasie 
konsultacji ustaleń. Na 
formularzach wniosków 
apelujemy o to, by zadbać o 
dane osobowe i nie 
wpisywać nadmiernych 
danych. Ponadto 
nieograniczone zbieranie 
podpisów pod wnioskiem na 
etapie jego składania 
wprowadza podpisujących w 
błąd, ponieważ niektórzy 
mieszkańcy sądzą, że 
właśnie "głosują" a nie 
umożliwiają złożenie 
wniosku. Uwaga 
uwzględniona poprzez 
wpisanie do Zarządzenia 
słowa „minimalny”.  

5. 

§ 30. 1. W celu prawidłowego 
wdrażania Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
Prezydent Olsztyna 

Uważam, że słowo 
"wdrażania" powinno się 
zastąpić słowem 
"koordynowania" bo tak 
zdefiniowany jest Zespół 
Koordynujący w Uchwale 
paragraf 2 pkt 10 

Uwaga uwzględniona. 
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6. 

§ 31. 1. W celu prawidłowego 
opiniowania wniosków 
zgłoszonych do Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
Prezydent Olsztyna w drodze 
odrębnego Zarządzenia 
powołuje Zespół Opiniujący. 

Za bardzo nie ma gdzie 
umieścić tego komentarza. 
Umieszczam go tu bo 
uważam że w zarządzeniu 
powołującym Zespół 
Opiniujący powinno być 
obowiązek powołania 
przewodniczącego i z-cy 
zespołu w celu kierowaniem 
pracą zespołu. Uważam , że 
nie może być tak, że każdy 
członek zespołu działa jak 
ma ochotę. 

Uwaga uwzględniona. 

7. 

4) Mieszkańcu - należy 
rozumieć osobę przebywającą 
w Gminie Olsztyn z zamiarem 
stałego pobytu; 

Zbyt ogólna definicja, 
proponuję zdefiniować w 
oparciu o zapisy paragrafu 
33 tego zarządzenia 

Zgodnie z prawem w 
konsultacjach społecznych 
może brać udział 
mieszkaniec danej gminy, 
bez żadnych ograniczeń. 
Par. 33 wyjaśnia, jak każdy 
mieszkaniec gminy może 
wziąć udział w naszych 
konsultacjach.  

8. 

10) Projekcie „twardym” – 
należy rozumieć zadanie 
inwestycyjne dotyczące m.in. 
modernizacji, adaptacji, 
budowy nowych obiektów lub 
zakupu wyposażenia 

Po słowie "inwestycyjne" 
proponuję dodać "lub 
remontowe" a słowo 
"modernizacja" jako 
nieistniejące w prawie 
budowlanym zamienić na 
słowa "remontu, 
przebudowy, rozbudowy," 

Uwaga uwzględniona. 

9. 

w wysokości ........................, 
obejmującą granice 
administracyjne Miasta 
Olsztyna. 

Po co jest ten dopisek po 
przecinku? 

Jest to odniesienie do 
projektów ogólnomiejskich. 
W przypadku projektów 
osiedlowych granice 
terytorialne dla limitu 
wyznacza obszar osiedla, w 
przypadku miejskich granice 
administracyjne miasta.  

10. 

i podpisaną przez mieszkańców 
Olsztyna, w liczbie nie 
przekraczającej 0,1% liczby 
mieszkańców danego osiedla. 
Wymagana liczba podpisów 
mieszkańców popierających 
projekt osiedlowy to 1 

1. W ostatnim zdaniu po 
słownie "Wymagana" dodać 
"minimalna" 2. po co jest 
dopisek że liczba poparcia 
nie może przekraczać 0,1% 
liczby ...., a jeśli będzie 
więcej poparcia to wniosek 
zostanie odrzucony , no 
chyba nie? to po co taki 
zapis. 

Uwaga uwzględniona. 
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6. PODSUMOWANIE 
 

Zebrane i przedstawione w Raporcie uwagi, opinie i wnioski zostały rozpatrzone oraz 
skonsultowane z radcą prawnym Urzędu Miasta Olsztyna. Znakomita większość 
zgłoszonych uwag została wprowadzona do projektów dokumentów regulujących 
przebieg Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Należy zwrócić uwagę na zwiększenie 
roli Rad Osiedlowych w realizacji procedury oraz szczegółowe opracowanie regulaminów 
pracy zespołów: Koordynującego i Opiniującego.  
Zgłoszone uwagi, opinie i wnioski nie wpłynęły na zmianę zapisów uchwały Rady Miasta 
Olsztyna.  
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy wzięli udział  
w konsultacjach społecznych poświęconych procedurze realizacji Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego.  
 

7. ZDJĘCIA, MATERIAŁY GRAFICZNE, LINKI 
 
Zdjęcia: w Raporcie wykorzystano zdjęcia wykonane podczas realizacji konsultacji 
społecznych przez Beatę Kardynał-Stawicką. 
 
Grafiki: w Raporcie wykorzystano grafiki wykonane przez firmę Paganus: Malwina 
Bilińska-Miszczuk. 
 
Zrzuty ekranu: w Raporcie wykorzystano zrzuty ekranu serwisów: gazetaolsztynska.pl; 
konsultacje.olsztyn.eu. 
 
Linki: w Raporcie wykorzystano linki prowadzące do dokumentów dotyczących 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego:  
www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna,  
www.konsultacje.olsztyn.eu,  
www.obo.olsztyn.eu, 
www.gazetaolsztynska.pl 
www.facebook.com/OBOOlsztyn/ 
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