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1. WSTĘP
Gmina Olsztyn po raz VI przystąpiła do działań konsultacyjnych pod nazwą Olsztyński Budżet
Obywatelski. Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim” – obejmuje otwarty
pakiet procesów deliberacyjnych, konsultacyjnych, opiniodawczych o charakterze decyzyjnym,
w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując
o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Jest to też działanie o charakterze edukacyjnym.
Wszystkie olsztyńskie dotychczasowe edycje oparto na dokumentach miejskich – uchwale
o konsultacjach społecznych oraz zarządzeniach prezydenta. Po zakończeniu procedury wskazania
przez mieszkańców Olsztyna projektów do realizacji i sfinansowania przez budżet miasta przystępuje
się do sporządzenia raportu ewaluacyjnego, który opisuje podjęte w Ramach Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego działania.
Ilekroć w raporcie będzie mowa o Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim (OBO) – należy przez to
rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców/mieszkanki
w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Olsztyna na zadania możliwe do
zrealizowania w ciągu jednego roku i wskazane przez mieszkańców/mieszkanki w trybie OBO;
Raport ewaluacyjny z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących VI edycji Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego obejmuje czas trwania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Olsztyna na
temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2019, które odbyły się w dniach od 2 kwietnia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, którzy
ukończyli 15 rok życia oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę w Olsztynie.
Celem badania ewaluacyjnego VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego było przygotowanie
wniosków i rekomendacji niezbędnych do opracowania Zasad VII edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego oraz wypracowania dokumentów, o których mowa w ustawie - z dnia 11stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1349.).
Tematem badań była VI edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019.
Przedmiotem badań była organizacja i przebieg VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO
2019.

2. OBO W PIGUŁCE
•

3 730 000 zł - tyle wynosi pula finansowa Olszyńskiego Budżetu Obywatelskiego VI edycji

•

limit finansowy projektu osiedlowego - 110 000 zł

•

limit finansowy projektu zintegrowanego - 300 000 zł

•

w 2019 roku zrealizowane będą 24 projekty osiedlowe i 4 projekty zintegrowane

•

czas na realizację może być wydłużony o 6 m-cy

•

projekt osiedlowy – to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego
osiedla

•

projekt zintegrowany - to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców więcej
niż jednego osiedla

•

propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić:

•

każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia,

•

organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna

•

projekty mogły dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych
i zleconych gminy i powiatu

•

projekty można było składać online na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu

•

każdy projekt jest poparty dziesięcioma podpisami mieszkańców Olsztyna

•

wnioski z propozycjami projektów do realizacji w 2019 roku mieszkańcy składali do 15 maja
2018 r.

•

wnioski podlegały weryfikacji formalno-prawnej

•

wnioskodawcy mieli prawo odwoływać się w przypadku, kiedy wniosek został (formalnie lub
merytorycznie) negatywnie zweryfikowany

•

mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 15 rok życia wybierają projekty do realizacji
poprzez głosowanie

•

głosujący może oddać jeden głos na projekt zintegrowany i jeden głos na projekt osiedlowy

•

głosowanie odbyło się w dniach: 10-23 września 2018 r.

•

głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania oraz elektronicznie

•

wyniki głosowania podano do publicznej wiadomości 22 października 2018 r.

Rys. 1 Rys. 1 Niektóre realizacje OBO: Biblioteka Miejska na Pojezierzu, Spektakl Piotruś Pan na Wojska
Polskiego, Festiwal Muzyki Elektronicznej na Zatorzu, Festiwal Teatrów Ulicznych na Starym Mieście.
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3. DOKUMENTY
Dokumenty regulujące przebieg Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego:
•

Zarządzenie nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat VI edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego OBO 2019.

•

Zasady - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r.

•

Harmonogram działań VI edycji OBO - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta Olsztyna
z dnia 9 marca 2018 r.

•

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do VI edycji OBO - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr
91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r.

•

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 124 z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
Koordynującego do VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

•

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 174 z 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
Opiniującego projekty wniosków do VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

• Wyniki OBO 2019 z dnia 22 października 2018 r.
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.obo.olsztyn.eu, również w formie
załączników na końcu raportu.

Rys. 2 Formularz karty do głosowania
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4. ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W OBO
Olsztyński Budżet Obywatelski jest działaniem konsultacyjnym, które opiera się na uchwale
Rady Miasta Olsztyna nr XXXIV/605/13 z 27 marca 2013 roku. Zarządzanie OBO odbywa się
na zasadach współuczestnictwa i wspólnego podejmowania decyzji.
W zarządzaniu OBO 2019 uczestniczyło piętnaścioro mieszkańców Olsztyna, którzy tworzyli
Zespół Koordynujący VI edycję OBO 2019. Zespół jest tworzony zgodnie z Zasadami OBO:
1. W skład Zespołu Koordynującego wchodzi:
a) trzech przedstawicieli Prezydenta,
b) trzech mieszkańców Olsztyna wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej
liczby zgłoszonych kandydatów i kandydatek (niebędących radnymi miejskimi lub
osiedlowymi, a także pracownikami Urzędu Miasta Olsztyna),
c) trzech radnych Rady Miasta Olsztyna,
d) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych,
e) trzech przedstawicieli rad osiedlowych.
2. Wyboru przedstawicieli Rady Miasta Olsztyna dokonuje prezydium Rady Miasta w drodze
losowania, spośród zgłoszonych kandydatów.
3. Wyboru przedstawicieli Rad Osiedlowych dokonuje się w drodze głosowania na ogólnym
zebraniu przewodniczących Rad Osiedlowych.
4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokonuje Prezydent Olsztyna w drodze
losowania przy udziale przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Olsztyna. Prezydent
Olsztyna nie później niż 3 dni przed terminem losowania przedstawicieli NGO zawiadamia
ROPMO o miejscu i terminie przeprowadzenia losowania, w celu umożliwienia uczestniczenia
przedstawicielowi ROPMO w losowaniu. Brak przedstawiciela ROPMO nie wstrzymuje
procedury losowania przedstawicieli NGO.
5. Wyboru przedstawicieli mieszkańców Olsztyna dokonuje w drodze losowania komisja
powołana przez Prezydenta Olsztyna spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatur.

Rys. 3 Ogłoszenie w prasie i w Internecie

Rys. 4 Losowanie kandydatów do Zespołów OBO.

W zgodzie z Zasadami Prezydent Olsztyna powołał Zespół w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
Bogusław Żmijewski – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna
Aneta Szpaderska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
Anna Krasińska – przedstawicielka mieszkańców
Patryk Marciniak – przedstawiciel mieszkańców
Radosław Kaim – przedstawiciel mieszkańców
Mirosław Gornowicz – Radny Rady Miasta
Krzysztof Kacprzycki – Radny Rady Miasta
Ewa Zakrzewska – Radna Rady Miasta
Sławomir Jabłoński – przedstawiciel Rady Osiedla
Waldemar Olszewski – przedstawiciel Rady Osiedla
Piotr Źródlewski – przedstawiciel Rady Osiedla
Zbigniew Zysk – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomości Oddział w Olsztynie
14. Robert Knothe – przedstawiciel Stowarzyszenia „Socios Stomil”
15. Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Warmińska
Manufaktura Kultury”
W drodze głosowania wyłoniono Przewodniczącą Zespołu - panią Ewę Zakrzewską, radną Rady
Miasta Olsztyna.

Rys. 5 Posiedzenie Zespołu Koordynującego OBO 2019

Drugim zespołem, który uczestniczy w procesie realizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest
Zespół Opiniujący:

W skład Zespołu Opiniującego wchodzi:
• Przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,
• Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich,
• Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury,
• Przedstawiciel Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
• Przedstawiciel Wydziału Środowiska,
• Przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji,
• Ogrodnik Miejski,
• Przedstawiciel Biura Promocji i Turystyki,
• Przedstawiciel Biura Sportu,
• Przedstawiciel Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków,
• Przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych,
• Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury,
• Przedstawiciel Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych,
• Przedstawiciel Biura ds. Obsługi Prawnej.

W opisywanej edycji w opiniowaniu złożonych projektów uczestniczyli:
1. Hubert Schneider - Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
2. Andrzej Skonieczny - Wydział Inwestycji Miejskich
3. Katarzyna Nelke - Wydział Urbanistyki i Architektury
4. Eliza Michalik - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5. Maria Rudzka - Wydział Środowiska
6. Wiesław Głownia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
7. Tekla Żurkowska - Ogrodnik miejski
8. Katarzyna Winter - Biuro Promocji i Turystyki
9. Katarzyna Andruszkiewicz - Biuro Sportu i Reakreacji
10. Izabela Sowa–Dudulewicz - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
11. Małgorzata Bojarska–Waszczuk - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
12. Aneta Kasperek–Palińska - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
13. Dorota Paulukanis–Hopko - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
14. Zbigniew Godlewski - Biuro ds. Obsługi Prawnej.

5. WARUNKI FINANSOWE
Olsztyński Budżet Obywatelski w 2019 roku zaplanowano na poziomie 3 730 000 złotych. W Zasadach
OBO określono także podział wskazanej puli na projekty zintegrowane i osiedlowe, ich ilości oraz
wyznaczono maksymalne limity dla wszystkich możliwości.
Podział puli wyglądał następująco:
•

4 projekty zintegrowane

•

23 projekty osiedlowe

•

wysokość limitu jednego projektu zintegrowanego - 300 000 zł

•

wysokość limitu jednego projektu osiedlowego - 110 000 zł

Limity określają wyłącznie maksymalny poziom wartości realizacji projektu OBO i nie stanowią
budżetu przydzielonego danemu osiedlu.
W formularzu wniosku składanego w ramach zasad OBO VI umieszczono tabelę budżetową, w której
wnioskujący był zobowiązany określić warunki finansowe składanego przez siebie i potwierdzonego
przez 10 mieszkańców projektu.
Wskazówki do prawidłowego określenia wysokości budżetu znajdują się między innymi na Platformie
Konsultacji Społecznych w dziale Portfel Miasta: http://www.konsultacje.olsztyn.eu/portfel-miasta,
można także korzystać z pomocy wszystkich jednostek i komórek Urzędu Miasta Olsztyna.
W OBO 2018 na jednego mieszkańca Olsztyna przypadało około 22 zł.
Pula środków publicznych, przeznaczonych do partycypacji w 2019 r. (chodzi o budżet miasta na 2019
r.) roku wyniosła około 0,3 % wydatków budżetowych w 2019 r.

Budżet

2019

Z budżetem Olsztyna na 2019 rok będzie się
można zapoznać w Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.olsztyn.eu po jego uchwaleniu
przez Radę Miasta.
Na stronie Platformy Konsultacji Społecznych
mieszkańcy mogą skorzystać ze specjalnego
narzędzia „Portfel miasta”:
www.konsultacje.olsztyn.eu

Wydatki
ogółem wg działów

6. ORGANIZACJA SKŁADANIA WNIOSKÓW
Do 16 lipca 2018 roku trwały prace nad weryfikacją złożonych przez mieszkańców Olsztyna
wniosków. Mieszkańcy Olsztyna złożyli 153 formularze, w tym 152 propozycje do budżetu miasta na
2019 rok. Zespół Koordynujący wsparty merytorycznymi opiniami Zespołu Opiniującego pozytywnie
zweryfikował 111 wniosków, w tym 29 zintegrowanych i 82 osiedlowe. Tylko 42 wnioski nie znalazły
się na liście do głosowania.
Poniżej tabela przedstawiająca listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w OBO 2019.
Nr

Nazwa

3.

Schody do Parku Centralnego

osiedlowy

4.

Tematyczny – lotniczy plac zabaw dla dzieci na lotnisku Olsztyn – Dajtki

osiedlowy

8.

Remont chodnika przy ul. Siewnej

osiedlowy

9.

Połączony system parków międzyosiedlowych

osiedlowy

10.

Budowa połączeń do „Łynostrady” - ciągi piesze i rowerowe

zintegrowany

11.

Chodnik i miejsca postojowe przy Przedszkolu nr 3

osiedlowy

12.

Remont nawierzchni (wymiana i uzupełnienie) ul. Radiowa 29
osiedlowy
Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałczyńskiego - skrzyżowanie z ul. Rymkiewicza
- ul. Iwaszkiewicza (boisko Szkoły)
osiedlowy

13.
14.
15.

Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Smętka 28 i 28 A
osiedlowy
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z siłownią Pod Chmurką u zbiegu ulic Bukowskiego
i Pimpickiego
osiedlowy

16.

Przebudowa chodnika w okolicy Skweru Gen. Fieldorfa – "Nila"

osiedlowy

17.

Remont chodników ulicy Żurawskiego

osiedlowy

19.
20.
21.

Wymiana nawierzchni chodnika o długości 132 m i szerokości 2,4 m.
Remont nawierzchni chodników i schodów terenowych przy budynku Radiowa 31.
Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej.

osiedlowy
osiedlowy
osiedlowy

22.

osiedlowy

25.

Realizacja projektów budowy przejść między ulicami
Zaułek Optymistów – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina,
Żeromskiego i Jagiellońskiej

26.

"Dzieci i seniorzy razem - plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia"

osiedlowy

28.

Remont chodnika i likwidacja trawnika przy Zamenhofa 28 na miejsca postojowe

osiedlowy

29.

Światło dla Gutkowa – oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla

osiedlowy

30.

Biblioteka Astronomiczno-Artystyczna

osiedlowy

33.

Olsztyńskie Kina Plenerowe – NAGÓRKI

osiedlowy

34.

Olsztyńskie Kino Plenerowe – Pojezierze

osiedlowy

36.

Rewitalizacja Parku na tyłach ulicy Limanowskiego

osiedlowy

37.

Monitoring
Budowa miejsc postojowych w podwórzu ulic Żeromskiego 16-17i Limanowskiego 1,
3, 5 oraz oświetlenie podwórza.

osiedlowy

osiedlowy

40.

Osiedle Mleczna - miejsca parkingowe i łącznik
Stworzenie pomników tanecznych zlokalizowanych w różnych miejscach Olsztyna
połączonych z aplikacją mobilną (geolokalizacją)

41.

Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych

zintegrowany

43.

Czytamy w Teatrze Nowym w Olsztynie

zintegrowany

38.
39.

osiedlowy

osiedlowy

zintegrowany
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44.

Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej (połączony
z projektem 23)

osiedlowy

45.

Budowa toru pumptrack jako zagospodarowanie istniejących boisk asfaltowych.

zintegrowany

46.

Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Stefana Grabowskiego

osiedlowy

47.

Mistrzostwa Polski w Esporcie – OLSZTYN GAMING AREA

zintegrowany

48.

Piszemy i gramy na Starówce

osiedlowy

49.

Bezpieczne Aktywne przejścia dla pieszych przy ul. Krasickiego/ Kubusia Puchatka

osiedlowy

50.

zintegrowany

51.

WARM Electronic Music Festival
Połączenie komunikacji pieszej traktu rekreacyjnego nad jeziorem Krzywym z
Osiedlem Likusy w Olsztynie

52.

Karuzela dla niepełnosprawnych.

osiedlowy

55.

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze

osiedlowy

56.

Wielopokoleniowy, wielofunkcyjny plac zabaw w południowej części Olsztyna

zintegrowany

60.

Budowa i remont chodnika przy ul. L. Zamenhoffa – kontynuacja

osiedlowy

61.
62.

Remont chodników przy ulicy Puszkina
osiedlowy
Remont, zakup wyposażenia i zbiorów multimedialnych do filii MBP nr 6 – POŁĄCZMY
SIŁY!!!
zintegrowany

63.

Klub Sąsiedzki na Zatorzu

zintegrowany

64.

Starówka Muzyczne Serce Olsztyna

osiedlowy

65.

Bezpieczny plac zabaw. Zmień plac zabaw przy ulicy Kąkolowej

osiedlowy

66.

Olsztyński Festiwal Iluminacji Zamkowej

zintegrowany

67.
68.

1000 Lakes Dance Cup- Festiwal Tańca
Mini park „Kresowa” - KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY W GUTKOWIE

zintegrowany
osiedlowy

69.

Olsztyńskie Kino Plenerowe – Podgrodzie

osiedlowy

70.

Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - nowa przestrzeń publiczna.

osiedlowy

72.

Pomnik wojen polsko – krzyżackich

osiedlowy

73.

Remont bramy wjazdowej przy Al. Wojska Polskiego 67-68 (od ul. Żeromskiego).

osiedlowy

74.

Staromiejskie dekoracje. Ratujemy skarby zaklęte w tynku

zintegrowany

77.
78.

Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do ulicy Poziomkowej

zintegrowany
osiedlowy

79.

81.

Napis "I♥OLSZTYN"
osiedlowy
Wiosenno-letnie warsztaty „Olsztyn na rolkach” oraz nocny peleton rolkarzy
„Nightskating Olsztyn”
zintegrowany
Skwer Ogród Nagórki - rewitalizacja terenu przed budynkiem Przychodni u zbiegu ulic
Wańkowicza i Orłowicza
osiedlowy

82.

Olsztyn na trzy szóstki

zintegrowany

84.

Oznakowanie ścieżek biegowych

zintegrowany

85.

Zegar nad Dlugim

osiedlowy

86.

Magiczne podworka Zatorza

osiedlowy

87.

Stoły piknikowe / szachowe nad długim

osiedlowy

89.

Drzewa nad długim

osiedlowy

90.

Pożegnanie topól nad Długim "PO WARMIŃSKU"

osiedlowy

92.

Ale Sztuka! Nad Długim!

osiedlowy

93.

Biblioteka-nasze miejsce spotkań

osiedlowy

95.

Betonowy stół do gry w szachy

osiedlowy

80.

osiedlowy

99.

Wymiana uszkodzonego chodnika przy ulicy Słonecznej.

osiedlowy

100. Święto ulicy Dąbrowszczaków

osiedlowy

101. Przejście piesze pomiędzy ulicami Znanieckiego/Zaruskiego

osiedlowy

103. Olsztyński Tor Treningowy OCR aka LasMasakras

osiedlowy

104. 300 Drzew – posadź swoje drzewo w Olsztynie.

zintegrowany

105. Minimalny Park Centralny
Którędy do teatru? Cykl fabularyzowanych warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku
107. 1-2 oraz 4-6

zintegrowany

109. Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego

osiedlowy

110. Olsztyński Teatr Tańca. Prolog.

zintegrowany

zintegrowany

111. Publiczna tężnia solankowa
zintegrowany
Kontynuacja zagospodarowania podwórka w obrębie ulic Kościuszki, Plac
113. Puławskiego, Kopernika, Kętrzyńskiego
osiedlowy
Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej (dół) do ulicy Bałtyckiej (góra)
114. przystanek autobusowy ul. Letniskowa
osiedlowy
115. Budowa plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel przy ul. Bałyckiej w Gutkowie
Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego
116. Ogrodu Działkowego „Na Wyspie”
Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy Halą „Uranią”, a
118. ul. Żołnierską
Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy ul. Piłsudskiego,
119. a ul. Dworcową

osiedlowy

120. Łączmy pokolenia
Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego – łączącego ul. Kanta i Mroza
122. jako kontynuacja zadania z IV i V edycji OBO

osiedlowy

osiedlowy
osiedlowy
osiedlowy

osiedlowy

123. Monitoring oczka wodnego przy ul. Wilczyńskiego
osiedlowy
Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - odcinek między
124. ulicami Astronomów i Tęczową
osiedlowy
126. System piktogramów dla osób niepełnosprawnych z podstawowymi funkcjami miasta zintegrowany
127. Ścianka Olsztyn – celebrytą Ty
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Dajtkach oraz zatoki postojowej przed
128. cmentarzem

zintegrowany

130. Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej

osiedlowy

zintegrowany

Wykonanie zewnętrznej szafy elektrycznej 3 – fazowej do korzystania w czasie imprez
131. plenerowych nad jeziorem Czarnym przez Radę Osiedla nad Jezio
osiedlowy
133. Ławki z oparciem na Podgrodziu
Oświetlenie podwórka między ulicami ul. Limanowskiego, Niedziałkowskiego i
135. Kossaka

osiedlowy

136. Siłownia zewnętrzna

osiedlowy

138. Wykonanie miejsc postojowych
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Białostockiej - etap II, III, IV (kontynuacja
139. zadania z II edycji OBO

osiedlowy

140. Rap Festiwal
141. Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (połączony z projektem nr 57)

zintegrowany
osiedlowy

142. Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku.

osiedlowy

143. Remont chodnika przy ul. Orłowicza.
Kontynuacja przebudowy ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok
145. postojowych i przełożeniem chodników

osiedlowy

146. Remont chodnika przy ul. Żarskiej

osiedlowy

osiedlowy

osiedlowy

osiedlowy

147. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1

osiedlowy

148. Nasadzenie drzew i krzewów

osiedlowy

149. Centrum Aktywnego Seniora

zintegrowany

150. VIII Olsztyński Zlot Miłośników Pojazdów PRL

zintegrowany

152. Energia dla Olsztyna

zintegrowany

Wszystkie projekty, na które mieszkańcy Olsztyna mogli głosować były uwidocznione w przystępnej
formie na stronie internetowej www.glosujobo.olsztyn.eu.
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Rys. 6 Zrzut ekranu przedstawiający widok strony www.glosujobo.olsztyn.eu

Wnioski można było składać w kilku dostępnych formach:
•

on-line

•

e-puap

•

w formie papierowej

• listownie.
Po raz drugi mieszkańcy Olsztyna mieli możliwość składać wnioski on-line za pomocą strony
internetowej www.glosujobo.olsztyn.eu każdy złożony wniosek był uwidoczniony na stronie zaraz po
złożeniu. Wyszukiwanie propozycji mieszkańców mogło się odbywać poprzez filtrowanie:
zintegrowany, osiedlowy oraz poprzez wybranie osiedla. Taka forma prezentacji propozycji pozwala
na silniejsze związanie propozycji z konkretnym osiedlem.
Punkty składania wniosków do VI edycji - OBO 2019
Urząd Miasta
Plac Jana Pawła II 1, Biuro Obsługi Klienta oraz Portiernia
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera
aleja Piłsudskiego 69b
Galeria Warmińska
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Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta
ul. Tuwima 26
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”
ul. Knosały 3 B
Galeria Dobro
ul. Stare Miasto 24/25
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel
Wypożyczalnia sprzętu sportowego
ul. Kapitańska 23
Pałac Młodzieży
ul. Emilii Plater 3
Planeta 11
al. Piłsudskiego 38
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1

Listę projektów do głosowania ogłoszono 16 lipca 2018 r. na stronie internetowej
www.obo.olsztyn.eu, olsztyn.eu a także na stronie z systemem do głosowania
www.glosujobo.olsztyn.eu
Na tej stronie można było zapoznać się z wszystkimi projektami, ich lokalizacją, opisem i planowanym
budżetem. Zorganizowano także konferencję prasową, podczas której zaprezentowano listę
projektów, na które można było głosować.

Rys. 6 Zdjęcia z konferencji prasowej, 16.07.2018, Urząd Miasta Olsztyna
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7. ORGANIZACJA I WYNIKI GŁOSOWANIA
Zadania do realizacji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybierane są w sposób
bezpośredni i równy. Głosowanie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym
w Zarządzeniu Prezydenta Olsztyna nr 91 z dnia 9 marca 2018 r.
Głosowanie w dniach 10. 09. 2018 r. - 23. 09. 2018 r. odbywało się formie elektronicznej za pomocą
portalu http://www.glosujobo.olsztyn.eu oraz tradycyjnie, poprzez wrzucenie karty do głosowania do
specjalnie oznakowanej urny. Urny ustawiono w kilkudziesięciu punktach miasta, dbając
o powszechny i łatwy dostęp.

Rys. 7 Plakat i urny z głosami

Głosowanie odbywało się w dniach 10-23 września 2018 r. i przebiegało według Zasad przyjętych
Zarządzeniem Prezydenta nr 91 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019.
W tym głosowaniu Mieszkańcy Olsztyna zdecydowali o wprowadzeniu do uchwały budżetowej na
2019 rok następujących projektów:
Tabela nr 1. Projekty zintegrowane

Numer i tytuł projektu

Liczba głosów

Miejsce

110. "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"

5252

I

77. Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz
przyłącza elektrycznego

2966

II

149. Centrum Aktywnego Seniora

1797

III

111. Publiczna tężnia solankowa

1565

IV

Tabela nr 2. Projekty osiedlowe

Liczba głosów

Osiedle

Numer i tytuł projektu

Brzeziny

22. Realizacja projektów budowy przejść między ulicami

205

Dajtki

130. Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej

524

Generałów

55. siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów
i Zacisze

341

Grunwaldzkie

146. Remont chodnika przy ul. Żarskiej

106

Gutkowo

29. Światło dla Gutkowa – oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka,
Wróbla

446

Jaroty

122. Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego –
łączącego ul. Kanta i Mroza jako kontynuacja zadania z IV i V
edycji OBO

372

Kętrzyńskiego

138. Wykonanie miejsc postojowych

410

Kormoran

119. Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym
pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Dworcową

22

Kormoran

118. Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym
pomiędzy Halą „Uranią”, a ul. Żołnierską

23

Kortowo

124. Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej
w Olsztynie - odcinek między ulicami Astronomów i Tęczową

304

Kościuszki

57. Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (połączony
z projektem nr 141)

281

Liczba głosów

Osiedle

Numer i tytuł projektu

Likusy

114. Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej

75

Mazurskie

11. Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3
ul. Opolska - obręb 100 (działka 40, 41)

769

Nad Jeziorem
Długim

92. Ale Sztuka! Nad Długim!

737

Nagórki

147. Budowa parkingu dla samochodów osobowych
przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1

541

Pieczewo

17. Remont chodników ulicy Żurawskiego

266

Podgrodzie

13. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałczyńskiego skrzyżowanie z ul. Rymkiewicza - ul. Iwaszkiewicza (boisko
Szkoły)

236

Podleśna

116. Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do
Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wyspie”

1483

Pojezierze

109. Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego

223

Redykajny

78. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do
ulicy Poziomkowej

102

Śródmieście

64. Starówka Muzyczne Serce Olsztyna

930

Wojska Polskiego 142. Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku.

323

Zatorze

25. Zaułek Optymistów – zagospodarowanie podwórka
u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej

788

Zielona Górka

21.Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku
ulicy Marii Zientary - Malewskiej.
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Rys. 8 Przekazanie listy projektów do realizacji

Tabela nr 3. Statystyki oddanych głosów

Liczba oddanych w OBO 2019 głosów

41 246

Liczba wszystkich prawidłowo oddanych głosów

37 664

Liczba głosów oddanych na projekty zintegrowane

19 673

Liczba głosów oddanych na projekty osiedlowe

17 991

Wszystkie zarejestrowane w systemie głosy

38 789

Głosy niepotwierdzone kodem sms

1 125

Nieprawidłowo oddane głosy (wartość przyjęta szacunkowo, na podstawie liczby kart) niepodpisane, nieprawidłowe formularze, brak wymaganych danych, itp.

2 457

Liczba głosów złożonych elektronicznie

15 579

Porównanie głównych danych dotyczących frekwencji z czterech ostatnich lat.
Tabela nr 4. Frekwencja głosowania OBO

Rok

Liczba głosów

2015

14 000

2016

25 687

2017

43 494

2018

41 246

Mieszkańcy Olsztyna mogli głosować nie tylko elektronicznie ale także tradycyjnie za pomocą kart do
głosowania. Karty były dostępne do pobrania na miejskich stronach internetowych. Zorganizowano
wiele punktów, w których umieszczono zaplombowane urny oraz karty do głosowania.

Punkty do głosowania w VI edycji OBO
PUNKT NR 1

PUNKT NR 4

Ratusz
pl. Jana Pawła II 1

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Ukiel

w hallu na parterze

ul. Kapitańska 23

budynek wypożyczalni
czynne do godz. 20.00

PUNKT NR 2
Biuro Obsługi Klienta UMO w Ratuszu

PUNKT NR 5

ul. 1 Maja

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich

wejście od ulicy i pl. JP II

ul. Emilii Plater 3

czynne do godz. 18.00
PUNKT NR 3
Urząd Stanu Cywilnego
pl. Jana Pawła II
wejście od ul. Wyzwolenia

Rady Osiedli
PUNKT NR 9

PUNKT NR 17

PUNKT NR 25

Rada Osiedla Brzeziny

Rada Osiedla Kortowo

Rada Osiedla Podleśna

Sklep Społem "Aksamitka", 10-765
Olsztyn,
ul. Dubiskiego 43

Sklep Społem, Olsztyn, ul.
Prawocheńskiego 11

ZBK I, ul. Zamenhofa 1
PUNKT NR 26

PUNKT NR 18
PUNKT NR 10

Rada Osiedla Pojezierze

Rada Osiedla Likusy

Rada Osiedla Dajtki

ul. Kołobrzeska 13M, (SP3)

ul. Bałtycka 43

ul. Żytnia 71, (budynek Biblioteki
Miejskiej)
PUNKT NR 11
Rada Osiedla Generałów
ul. Kutrzeby 9 lok. S
PUNKT NR 12
Rada Osiedla Grunwaldzkiego

PUNKT NR 27
PUNKT NR 22

Rada Osiedla Redykajny

Rada Osiedla Nagórki

Piekarnia Podsiadły, ul. Stokrotki 1

ul. Wańkowicza 5
PUNKT NR 29
PUNKT NR 23

Rada Osiedla Wojska Polskiego

Rada Osiedla Pieczewo

aleja Wojska Polskiego 69/73

Administracja Osiedla Pieczewo,
ul. Jeziołowicza 11

ul. Grunwaldzka 7A
PUNKT NR 46
PUNKT NR 13
Rada Osiedla Gutkowo
Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Bałtycka 151

Miejski Zespół Profilaktyki i
Terapii Uzależnień - Mazurskie

PUNKT NR 31
Rada Osiedla Zielona Górka
Sklep Społem nr 19, ul. Morwowa
12

ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 36
PUNKT NR 24

PUNKT NR 15

Rada Osiedla Podgrodzie

Rada Osiedla Kętrzyńskiego

ul. Profesorska 15, Klub
"Alternatywa"

ul Kopernika 14B

Biblioteki Miejskie
PUNKT NR 32

PUNKT NR 37

PUNKT NR 41

Filia MBP nr 4

Filia MBP nr 9

Filia MBP nr 13

al. Przyjaciół 15

ul. Żołnierska 47

ul. Sikiryckiego 9

PUNKT NR 33

PUNKT NR 38

PUNKT NR 42

Filia MBP nr 2

Filia MBP nr 10

Filia MBP nr 15

ul. Świtezianki 4

Abecadło

ul. Obrońców Tobruku 15/2U

al. Piłsudskiego 16
PUNKT NR 34

PUNKT NR 43

Multicentrum

PUNKT NR 39

Filia MBP nr 16

ul. Limanowskiego 8

Filia MBP nr 11

ul. Bałtycka 145

Planeta 11

PUNKT NR 35

al. Piłsudskiego 38

PUNKT NR 44

Filia MBP nr 5
ul. Orłowicza nr 27

Filia MBP nr 18
PUNKT NR 40

ul. Żytnia 71

Filia MBP nr 12
PUNKT NR 36

ul. Wrocławska 2

Filia MBP nr 6
ul. Jarocka 65

Inne lokalizacje
PUNKT NR 45

PUNKT NR 48

Biuro Obsługi Klienta UMO

Obserwatorium Astronomiczne

Galeria Warmińska

ul. Żołnierska 13B

PUNKT NR 46
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Mazurskie

PUNKT NR 49

ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 36

Stare Miasto 24/25

Galeria Dobro

PUNKT NR 47
Aquasfera
al. Piłsudskiego 69b
czynne do godz. 22.00

Punkty mobilne
Zorganizowano kilka punktów mobilnych, które funkcjonowały podczas różnych miejskich wydarzeń
w okresie głosowania.

8. DZIAŁANIA EDUKACYJNE, PROMOCYJNE, INFORMACYJNE
Okres składania wniosków wiąże się jednocześnie z realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej,
skierowanej do mieszkańców Olsztyna. W 2018 roku do realizacji tej kampanii została zaproszona
organizacja pozarządowa, działająca od lat na terenie Olsztyna, posiadająca doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, obywatelskim, partycypacyjnym - Federacja
Organizacji Społecznych FOSa.

Rys. 9 Konferencja prasowa z udziałem FOSa

"Wiele osób nie miało świadomości, że to my wszyscy jesteśmy samorządem - mówił podczas
środowej (11 kwietnia) konferencji prasowej Bartłomiej Głuszak z Federacji Organizacji Socjalnych
FOSa. - Dzięki temu przedsięwzięciu ta wiedza się zwiększa. Coraz więcej osób chce aktywnie wpływać
na to, co dzieje się w mieście."
Ważną częścią tej kampanii informacyjno-edukacyjnej były spotkania z mieszkańcami Olsztyna.
Pierwsze odbyło się 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko - Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Dyrektor FOSy Piotr Pniewski oraz Ewa Szóstak z Biura
Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego UMO opowiedzieli o założeniach i zasadach Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego. Zachęcili do przygotowywania projektów, oraz odpowiedzieli na pytania
przybyłych. Kolejne spotkania odbyły się w dniach:
30.04.2018 - Warmiolandia ul. Lubelska 29G, 10-406 Olsztyn. Punkt informacyjny w godz. 14-17
01.05.2018 - Majówka na sportowo z jeziorem Ukiel, od 10 do godziny 14, stoisko przy części
sportowo - rekreacyjnej
02.05.2018 - Majówka na Starym Mieście - przy Wysokiej Bramie w godzinach 11- 14

Zorganizowano także Maraton pisania wniosków, który odbył się 14 maja 2018 o 14:00 – 20:00

Rys. 10 Spotkania z mieszkańcami

Zorganizowano także stałe punkty konsultacyjne, które mieściły się w jednostkach miejskich Urzędu
Miasta Olsztyna.

Rys. 11 Porady w punktach konsultacyjnych

Informacje na temat VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego były obecne we wszystkich
olsztyńskich mediach, w mediach społeczościowych oraz wszystkich kanałach informacyjnych Urzędu
Miasta Olsztyna.

Olsztyński Budżet Obywatelski ma:
•

swój profil w portalu Facebook: https://www.facebook.com/OBOOlsztyn/

•

stronę internetową http://www.obo.olsztyn.eu

•

portal do głosowania http://www.glosujobo.olsztyn.eu

a) Przygotowano gadżety promujące ideę OBO oraz ulotki i plakaty służące informacji.
b) W lokalnych mediach promowano Olsztyński Budżet Obywatelski za pomocą komunikatów
radiowych, audycji telewizyjnych i artykułów prasowych.
c) Organizowano konferencje prasowe
d) Informowano o kolejnych etapach za pomocą strony internetowej www.obo.olsztyn.eu
oraz miejskiego profilu w mediach społecznościowych.
e) Zorganizowano specjalne punkty informacyjne.
f) Organizowano wydarzenia związane z realizacją projektów OBO.

Rys. 12 Przykłady działań promocyjnych

Na każdym etapie realizacji nasi mieszkańcy dysponowali plakatami, ulotkami, okolicznościowymi
informatorami, komunikatami radiowymi oraz ogłoszeniami w prasie.

Rys. 14 Ulotka promująca głosowanie

Rys. 15 Ulotka promująca składanie wniosków

Wnioskodawcy tegorocznej edycji zostali wyposażeni w specjalne plakaty, które mogły wspierać ich
kampanie promocyjne.

Rys. 16 Plakaty w promocji OBO 2019

Ważną rolę w promowaniu idei Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego spełniają młodzi
wolontariusze, którzy w tej edycji zajęli się przygotowaniem urn do głosowania oraz znakowaniem
wykonanych projektów OBO w przestrzeni miejskiej.

Rys. 17 Olsztyńscy wolontariusze

Rys. 18 Tradycyjna informacja

Na szczególną uwagę po raz kolejny zasługuje ciekawa i szeroka akcja promocyjna OBO, jaką w tej
edycji prowadzili wnioskodawcy. Dla zgłoszonych i zakwalifikowanych projektów przygotowano
ulotki, plakaty, filmiki, specjalne profile w mediach społecznościowych, zadbano o wolontariuszy.
Odbywały się wywiady radiowe i telewizyjne, wykorzystywano swoje naturalne środowiska ale także
zachęcano coraz to nowych mieszkańców do udziału w głosowaniu. Wszystkie te działania wpłynęły
pozytywnie na frekwencję OBO 2019.
Zorganizowano szkolenie dla wnioskodawców OBO 2019 zakresu "marketing mix" oraz promowania
projektów w mediach społecznościowych. Szkolenie odbywało się w dwóch terminach, miało
charakter otwarty, zrealizowała je firma Lenart Interactive.

Rys. 19 Szkolenie wnioskodawców OBO - Marketing Mix

9. OPRACOWANIE BADAŃ - RAPORT OLSZTYŃSKIEGO
PANELU OBYWATELSKIEGO

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna
na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
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Nota metodologiczna

Badanie zrealizowane zostało w ramach Olsztyńskiego Panelu
Obywatelskiego na próbie 409 mieszkańców Olsztyna. 59%
zrealizowanej próby stanowiły wywiady zrealizowane on –
line (ankiety wypełnione samodzielnie przez respondentów),
41% wywiady telefoniczne. Struktura próby odzwierciedla strukturę mieszkańców Olsztyna w wieku 18 lat
i więcej pod względem płci oraz wieku. Próba dobierana była w sposób kwotowo – losowy, a następnie
poddana korygującej procedurze ważenia. Zauważyć jednak należy, iż z racji przynależności do Panelu
Obywatelskiego czy też składania projektu do OBO, osoby uczestniczące w badaniu mogą być zdecydowanie
bardziej zaangażowane w mechanizmy partycypacji niż przeciętny mieszkaniec Olsztyna. Stąd też, próba ma
charakter bardziej celowy niż reprezentatywny.
UWAGA DOTYCZĄCA CZYTANIA DANYCH NA WYKRESACH. Dla przejrzystości, dane prezentowane są
w liczbach całkowitych. W konsekwencji, w przypadku niektórych wykresów wartości mogą nie sumować
się do 100%. Niewielkie różnice +/-2pkt są efektem zaokrąglenia do wartości całkowitych lub też mogą
wynikać z braków danych.
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Wiedza, opinie oraz głosowanie w Olsztyńskim
Budżecie Obywatelskim

Zdecydowana większość badanych (86%) słyszała o
Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim (OBO). Z racji
przeciętnie większego zaangażowania uczestników
badania w sprawy miasta (o czym pisano w nocie
metodologicznej), wyniku tego nie można jednak
wprost przekładać na ogół mieszkańców. Warto
jednak zwrócić uwagę na uwidocznione w badaniu
zależności między płcią, wiekiem i wykształceniem a
znajomością OBO. Olsztyński Budżet Obywatelski
zdecydowanie najmniej znany jest najstarszym
mieszkańcom miasta, rzadziej kojarzą go kobiety niż

mężczyźni oraz osoby gorzej wykształcone.
W opinii przeważającej większości badanych
Olsztyński Budżet Obywatelski jest inicjatywą
potrzebną. Ponad dwie trzeci badanych (70%),
uważa, iż to bardzo dobrze, że budżet obywatelski
jest realizowany, a kolejne 24%, iż raczej dobrze.
Jedynie co dwudziesty uczestnik badania (5%) uznał
OBO za niepotrzebny lub ocenia go ambiwalentnie.
Oceny te pozostają w dużej zbieżności z wynikami
pomiaru realizowanego po zakończeniu poprzedniej
edycji OBO w 2017 roku.

31
1

Większość objętych badaniem osób (69%) deklaruje,
iż głosowała w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim.
Warto zwrócić jednak uwagę, iż z racji charakteru
próby, wynik ten zdecydowanie może być zawyżony.
Wyraźnie widoczna jest jednak tendencja dużo
mniejszej aktywności najstarszych mieszkańców
Olsztyna.
Główną
przyczyną
niegłosowania
w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim była przede
wszystkim słaba wiedza na temat tej inicjatywy. Jak

pokazano wcześniej, 14% wszystkich badanych nigdy
nie słyszało o OBO. Osoby, które słyszały o OBO, lecz
nie wzięły udział w głosowaniu, tłumaczyły się zaś
przede
wszystkim
nieznajomością
terminu
głosowania (32%), lub jego przegapieniem (20%).
Kolejna cześć osób uchyliła się od głosowania ze
względu na nieznajomość projektów (11%) lub brak
wiedzy, w jaki sposób można głosować (9%). 22%
nie miało czasu na głosowanie.
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Zrealizowane badania pokazują również, iż wyniki
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego nie są
powszechnie znane mieszkańcom. Jedynie 40%
potrafi wskazać projekty, które wygrały na ich
osiedlu. Nieco większy jest poziom znajomości
wyników głosowania na projekty zintegrowane. 42%
deklaruje
znajomość
przynajmniej
jednego
wygranego projektu, a 11% utrzymuje, iż zna
wszystkie projekty, które wygrały.
Osoby znające wyniki głosowania w większości są
z nich zadowolone. Przy czym ogólny poziom

zadowolenia określić możemy jako umiarkowany.
Zarówno w przypadku projektów osiedlowych jak
i zintegrowanych wyniósł on średnio na 3,6 w skali
od 1 do 5. Przy czym w przypadku projektów
osiedlowych 60% badanych wyraziło swoje
zadowolenie (oceny 4 i 5), 26% było przeciętnie
zadowolonych (ocena 3), a 14% badanych było
niezadowolonych (oceny 1 i 2). Z wyboru projektów
zintegrowanych zadowolonych było 55% badanych,
przeciętnie
zadowolonych
39%,
zaś
niezadowolonych 6%.
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Preferencje wobec przebiegu i organizacji
przyszłych edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego

Pomimo spontanicznie pojawiających się sugestii
dotyczących wyłączenia z budżetu obywatelskiego
projektów inwestycyjnych, które zbieżne są z zdaniami
własnymi samorządów, największy odsetek Olsztynian
najbardziej je ceni. Ogółem 38% badanych za najbardziej
pożądane uznaje projekty w zakresie infrastruktury dla
pieszych (np. remonty chodników, budowa przejść dla
pieszych), taki sam odsetek preferuje projekty w zakresie
rozwoju infrastruktury drogowej (np. budową

parkingów). Warto zwrócić uwagę, iż brak jest ogólnej
zgody, co do tego, jakie typy projektów powinny być
przede wszystkim realizowane. Warto więc zabiegać
o różnorodność zgłaszanych projektów. Podobny odsetek
(ok. 20%) wskazuje na projekty w obszarze kultury,
sportu, zieleni, infrastruktury dla dzieci. Najrzadziej
w tym kontekście wskazywano na projekty dotyczące
infrastruktury dla zwierząt (11%).
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W zdecydowanej większości mieszkańcy Olsztyna
raczej dobrze oceniają organizację i cały przebiega
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (51% oceny
raczej dobrze i 13% bardzo dobrze). Co piąty
badany ocenił organizację OBO przeciętnie (19%)
zaś co dziesiąty (9%) źle. Warto zwrócić uwagę, iż
w porównaniu ubiegłego roku istotnie zmniejszył się
odsetek wystawiających pozytywne oceny (spadek
z 76% do 64%).
Poproszeni o sugestie zmian w przyszłych edycjach,
mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na
konieczność większej promocji OBO, co pozostaje
w zgodzie z wnioskami płynącymi z niniejszego
badania. Zdaniem badanych warto podejmować
różnorodne działania promocyjne (w skali miasta
i na osiedlach, w mediach elektronicznych
i tradycyjnych, w formie plakatów, ulotek, spotkań
itp., wykorzystując różne kanały dotarcia i różne
miejsca), aby informacja o OBO dotarła do jak
największej liczby osób. Zgłaszano także konieczność
informowania o postępach w realizacji projektów
oraz i już zrealizowanych projektach, jako elementu
budowania wizerunku OBO przez cały rok (np.
w postaci tabliczek informacyjnych). Zgłoszono także
pomysł wprowadzenia konkursu, nagród, które
mogłyby zachęcić do głosowania.

Drugi ważny obszar uwag dotyczył przejrzystości
i procedur związanych z OBO. W tym kontekście
wskazywano przede wszystkim na konieczność
lepszej weryfikacji projektów pod kątem spełniania
warunku egalitarności/dostępności dla wszystkich
oraz ich poziomu merytorycznego. Postulowano
również jasne opisanie kategorii, w jakich mogą i nie
mogą być składne projekty. W zakresie procedury
głosowania postulowano zwiększenie liczby
punktów do głosowania, wydłużenie czasu
głosowania, uniemożliwienie głosowania na
projekty spoza własnego osiedla, wyeliminowanie
procedury zbierania głosów.
Dla wielu badanych ważnym jest natomiast
zwiększenie budżetu OBO oraz przede wszystkim
lepsza i szybsza realizacja wybranych projektów.
W tym kontekście wskazywano brak informacji na
temat postępów w realizacji poszczególnych
projektów.
Kolejna grupa postulatów dotyczyła zwiększenia
„partycypacji” budżetu. Wskazano na konieczność
większego zaangażowania samych mieszkańców np.
poprzez włącznie do kryteriów oceny projektów
udziału mieszkańców w realizacji, czy też
uwzględnienie analizy potrzeb mieszkańców.
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Jakie zmiany, jeżeli w ogóle, Pana(i) zdaniem należałoby wprowadzić, żeby zwiększyć
zadowolenie mieszkańców z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) i zachęcić ich do
głosowania?
zwiększyć promocję/bardziej nagłośnić/więcej mówić o OBO
lepiej/szybciej realizować projekty, które zostały wybrane
zwiększyć budżet OBO/kwoty na projekty osiedlowe
kontrolować, czy projekty są skierowane do wszystkich mieszkańców a nie określonych
grup/nielicznych mieszkańców
działać na rzecz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w opracowanie i realizację
projektu/partycypacji/punktować za udział mieszkańców w projekcie
wyłączyć z OBO projekty dotyczące infrastruktury miejskie - chodników, parkingów/zadań
własnych gminy
wydłużyć czas głosowania
podzielić projekty na sekcje tematyczne/jasno określić kategorie w których mogą być składane
projekty
zwiększyć liczbę projektów do realizacji
uniemożliwić głosowanie na projekty z innych osiedli, poza miejscem zamieszkania
analizować potrzeby mieszkańców/dodatkowo punktować za udokumentowaną analizę, np.
poprzez ankiety
na bieżąco informować o postępie w realizacji projektów/pokazywać/chwalić się zrealizowanymi
projektami
zwiększyć liczbę punktów do głosowania
wprowadzić zmiany w procedurze głosowania/wyeliminować możliwość zbierania głosów
wprowadzenie losowania nagród za udział w głosowaniu
usprawnić proces wstępnej weryfikacji (ogólnie)/lepiej weryfikować projekty
kontrolować projekty pod względem możliwości realizacji/oszacowania budżetu /pod względem
merytorycznym
nie żądać podawania nr PESEL
rozwinąć system głosowania elektronicznego, np. aplikacja
uprościć procedurę głosowania elektronicznego
zlikwidować głosowanie na kartach/tylko Internet
zwiększyć przejrzystość/jawność procedury liczenia głosów, żeby wyeliminować podejrzenia o
błędne liczenie głosów
zmniejszyć liczbę projektów zintegrowanych z dużym budżetem
zlikwidować OBO
oddzielne karty na projekty osiedlowe i zintegrowane
wprowadzić możliwość realizacji projektów długoterminowych np. świetlic dla seniorów
wprowadzić głosowanie z użyciem podpisu elektronicznego EPUAP

39,3%
7,6%
6,6%
5,7%
3,3%
3,2%
3,0%
2,6%
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
1,7%
1,4%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
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nie realizować na siłę projektów w na każdym osiedlu
wprowadzić forum internetowe z możliwością dyskusji o zgłoszonych projektach
ŻADNE ZMIANY NIE SĄ POTRZEBNE/BRAK UWAG
INNE POJEDYŃCZE WSKAZANIA
NIE WIEM

0,1%
0,1%
7,4%
13,5%
25,4%

W zgodzie z opiniami dotyczącymi usprawnienia
procesu
weryfikacji
zgłaszanych
wniosków,
pozostaje postulat szerokiego składu Zespołu
Koordynującego OBO. Zdaniem ponad połowy
badanych
uczestniczyć
powinni
w
nim
przedstawiciele rad osiedlowych, mieszkańcy
Olsztyna, niezależni eksperci, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz urzędu miasta.
Najrzadziej wskazywano w tym kontekście na

miejskich radnych. Co piąty badany 20% uważa, iż
przedstawiciele każdego środowiska powinni mieć
taki sam wpływ na ocenę i wybór projektów. Wśród
pozostałych nie ma zgodności co do tego, kto
powinien mieć największe znaczenie w Zespole
Koordynującym OBO. 25% na pierwszym miejscu
postawiło znaczenie głosów przedstawicieli rad
osiedlowych, 16% „przeciętnych” mieszkańców
Olsztyn, 12% niezależnych ekspertów.

Nieco gorzej niż ogólną organizację OBO oceniono
samą procedurę i możliwe formy głosowanie. 10%
oceniło ją bardzo dobrze, 45% raczej dobrze, 28%
przeciętnie – ani dobrze, ani źle, zaś 6% negatywnie.
Formą głosowania wzbudzającą relatywnie najmniej
kontrowersji jest głosowanie elektroniczne, za
dostępnością którego opowiada się 95% badanych.
82% uważa, iż powinno być możliwość głosowania
osobistego w wyznaczonym punkcie, zaś 65%
dopuszcza głosowanie przez pełnomocnika.

Najmniejszy odsetek badanych opowiada się za
pozostawieniem w kolejnych edukacjach możliwości
głosowania za pośrednictwem osób zbierających
głosy na projekty (47%). W nieco inaczej zadanym
pytaniu, co trzeci badany (31%) badany
zdecydowanie opowiada się z pozostawieniem
możliwości pobierania dowolnej liczby kart
i zbierania głosów, kolejne zaś 29% raczej przychyla
się ku takiej możliwości. Co trzeci badany (34%)
sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.
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Mając na uwadze zapewnienie różnorodności
projektów, nieco ponad połowa badanych (52%)
chętnie podzieliłaby OBO na różne dziedziny.
Większość badanych pozostawiłaby możliwość
głosowania osobom poniżej 18 roku życia – w tym
43% dopuściłoby możliwość głosowania od 15 roku
życia, a kolejne 17% od 16 roku życia.
Objęci badaniem olsztynianie przychylają się także
do pomysłu zmiany sposobu głosowania, tak aby
zamiast na jeden projekt, głosować na 2 lub 3
najbardziej preferowane projekty nadając im różne
rangi.
Zdecydowana większość (82%) uważa, iż powinna

zostać zachowana formuła OBO, w którym wybiera
się zarówno projekty osiedlowe oraz zintegrowane
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10. ZAŁĄCZNIKI
•

Zarządzenie nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat VI edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego OBO 2019.

•

Zasady - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r.

•

Harmonogram działań VI edycji OBO - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta
Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r.

•

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do VI edycji OBO - załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r.

•

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 124 z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
Koordynującego do VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

•

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie powołania Zespołu Opiniującego projekty
wniosków do VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

•

Wyniki OBO 2019 z dnia 22 października 2018

O ZDJĘCIACH
W Raporcie wykorzystano zdjęcia, których autorami są: Marcin Kierul (Biuro Komunikacji i Dialogu
Obywatelskiego Urząd Miasta Olsztyna), Jarosław Skórski (Biuro Prezydenta Miasta Urząd Miasta
Olsztyna), Jarek Poliwko (dla Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie). Wykorzystano także materiały
Urzędu Miasta Olsztyna.

Opracowanie:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego
Urząd Miasta Olsztyna

Olsztyn, luty 2019

