
ZARZĄDZENIE NR 185 

PREZYDENTA OLSZTYNA 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat Olsztyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 
 

Na podstawie § 2 ust. 5 i § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/605/13 ,w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn zarządzam co następuje: 
 

§ 1.1. Polecam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna dotyczących części 
wydatków z budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok. 

2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 określa się dalej jako „Olsztyński Budżet Obywatelski”. 
3. Olsztyński Budżet Obywatelski ma na celu zaangażowanie obywateli w proces zarządzania miastem. 

Łączy w sobie elementy demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej, pozwalając olsztynianom 
i olsztyniankom bezpośrednio współdecydować o mieście i stawać się za nie współodpowiedzialnym. 

 
§ 2.1. Celem konsultacji jest poznanie pomysłów mieszkańców na realizację zadań finansowanych 

z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.  
2. Kwota z budżetu Miasta Olsztyna przeznaczona na realizację Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

w roku 2014 wynosi 2 150 000 zł. i dzieli się w następujący sposób:  
a) 1 000 000 zł przeznaczony zostanie na projekty ogólnomiejskie, 
b) 1 150 000 zł przeznaczona na realizację zadań dla poszczególnych osiedli, której wydatkowanie będzie 

realizowane przy udziale Rad Osiedli, przy czym kwota przeznaczona na każde osiedle nie może być wyższa 
niż 50.000 zł. 
 

§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od 17. czerwca 2013r. do 15. września 2013r. 
 

§ 4. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Olsztyna, którzy ukończyli 16 rok życia oraz 
organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Olsztyna. 

 
§ 5. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii 
do protokołu. 

2) zbierania opinii lub propozycji projektów do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na piśmie, w tym 
drogą elektroniczną, 

3) zamieszczenia zagadnień dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na portalu 
konsultacje.olsztyn.eu. 

 
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Olsztyna do spraw Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi. 
 

§ 7. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego określa 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PREZYDENT OLSZTYNA 
 

Piotr Grzymowicz 


