
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Prezydenta Olsztyna nr 185 

z dnia. 14. czerwca 2013r. 

 

 

Zasady „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego” 
 
 

Zgłaszanie projektów 
 

§ 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić: 
1) każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 16 rok życia. 
2) organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna. 

 
§ 2. 1. Formularz zgłoszenia projektu dostępny będzie w BOK Urzędu Miasta i na stronach internetowych: 

www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu i www.decydujemy.olsztyn.pl. 
2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych i zleconych 

gminy Olsztyn. 
3. Wypełnione formularze w wersji papierowej składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Formularz 

może być również złożony w siedzibie Rady Osiedla lub w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Dopuszcza się wysłanie zgłoszenia listownie na adres: Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1 10-900 Olsztyn z dopiskiem „Wniosek Olsztyński Budżet 
Obywatelski”. Wnioski mogą być również składane poprzez elektroniczną Skrzynkę Urzędu Miasta Olsztyna 
na platformie e-puap. 

4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektu, zgłaszający może skorzystać z pomocy punktu 
informacyjno-konsultacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna. Pomoc, będzie udzielana nieodpłatnie i może dotyczyć 
zweryfikowania zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, weryfikacji pod kątem planów 
inwestycyjnych Miasta Olsztyna oraz sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku, a także pomocy we 
wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji zadania.  

5. Złożony projekt nie powinien przekraczać puli środków przeznaczonych na realizację zadań w danym 
roku. Możliwe jest etapowanie projektów osiedlowych tj. zgłaszanie projektów przekraczających dostępną pulę 
środków z podziałem na etapy do realizacji w kolejnych latach, przy czym przyjęcie takiego projektu do 
realizacji spowoduje zmniejszenie kwoty przeznaczonej dla danego osiedla na lata następne o kwotę 
przekraczającą budżet na dany rok. 
 

Weryfikacja zgłoszonych projektów 
 

§3. 1. Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonują oddelegowani pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna 
we współpracy z przedstawicielami Zespołu Koordynującego. Weryfikacji dokonuje się pod względem 
formalno-prawnym. Ocenie podlega zgodność projektu z prawem, jego koszt rzeczywisty i wykonalność. 
Odrzucone zostaną projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane wcześniej przez gminę Olsztyn. 

2. Pozytywnie zweryfikowane projekty publikowane są na stronie internetowej miasta www.olsztyn.eu, 
www.konsultacje.olsztyn.eu i www.decydujemy.olsztyn.pl 
 

Zespół Koordynujący 
 

§4. 1. Nad prawidłowością wdrażania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego czuwa Pełnomocnik 
ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z Zespołem Koordynującym, zwanym dalej Zespołem 
Koordynującym. 

2. W skład Zespołu Koordynującego wchodzą: 3 przedstawicieli Prezydenta, 3 radnych wskazanych przez 
Przewodniczącego Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Rad Osiedli i 3 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych – wybranych w drodze losowania. 
 

§5. 1. Zadaniem Zespołu Koordynującego jest dbanie o prawidłowy przebieg wdrażania procedur 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodne z niniejszymi Zasadami, w tym, w szczególności: 

1) koordynowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, 



2) ustalenie terminarza spotkań z mieszkańcami, 
3) informowanie mieszkańców o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektach oraz o powodach 

odrzucenia projektów, 
4) czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania, 
5) ogłoszenie wyników głosowania, 
6) prowadzenie monitoringu realizacji projektów, 
7) ciągła ewaluacja procesu wdrażania budżetu obywatelskiego. 

2. Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie. 
3. Decyzje Zespołu Koordynującego zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków 

Zespołu uczestniczących w posiedzeniu. 
 

Spotkania z mieszkańcami 
§6. 1. Publiczne dyskusje mieszkańców są integralną częścią akcji informacyjno-edukacyjnej, mającej 

na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zaspokojenia ich wspólnych potrzeb 
i formułowania propozycji wydatkowania budżetu obywatelskiego. Pierwsze dyskusje przeprowadza się przed 
lub w czasie składania wniosków. 

2. Dyskusje odbywają się na zebraniach osiedlowych, organizowanych przez Rady Osiedli. 
3. Po zakończonym procesie weryfikacji wniosków projekty zostaną przedstawione mieszkańcom 

poszczególnych osiedli na kolejnych spotkaniach organizowanych przez Rady Osiedli. W czasie spotkań 
dopuszcza się możliwość przedstawiania wniosków przez wnioskodawców. 

4. W przypadku wpłynięcia dużej ilości projektów, przewiduje się przeprowadzenie ogólnomiejskiego 
spotkania na którym przedstawione zostaną tylko projekty dotyczące ogólnomiejskie . 

5. Celem spotkań mieszkańców po weryfikacji projektów jest przedyskutowanie przydatności projektów, 
możliwości oraz terminów ich realizacji. 

6. Rada Osiedla, z pomocą wnioskodawców, przedstawia szczegóły projektów i udziela wszelkich 
wyjaśnień. Rada powinna dołożyć wszelkich starań, aby ze szczegółami zweryfikowanych projektów została 
zapoznana jak największa liczba mieszkańców. 
 

Wybór projektów 
 

§7. 1. Mieszkańcy wybierają projekty do realizacji poprzez głosowanie. 
2. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do wyznaczonych 

pojemników w siedzibach Rad Osiedli i Urzędzie Miasta Olsztyna. Dopuszcza się wysłanie głosu listownie na 
adres: Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1 10-
900 Olsztyn z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski. 

3. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Olsztyna, który w dniu głosowania ma ukończony 
16. rok życia. 

4. Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miasta Olsztyna, Radzie Osiedla lub pobrać ze strony 
internetowej www.olsztyn.eu i www.konsultacje.olsztyn.eu. 

5. Podczas głosowania należy udostępnić głosującym pełne opisy wszystkich projektów. Opisy projektów 
będą znajdować się również na stronach internetowych: www.olsztyn.eu, www.konsultacje.olsztyn.eu 
i www.decydujemy.olsztyn.pl. 
 

§8. 1. Głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów na projekty ogólnomiejskie i 5 punktów na projekty 
osiedlowe. Głosujący może przyznać wszystkie punkty jednemu projektowi, lub rozdzielić je pomiędzy kilka 
projektów.  

2. Na karcie do głosowania podaje się numery projektów, tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich 
realizacji. 
 

§9. 1. Obliczanie wyniku glosowania odbywa się w Urzędzie Miasta po zakończeniu głosowania we 
wszystkich Radach Osiedli. 

2. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów. 
3. W wypadku, gdy koszt projektu, który uzyskał największą liczbę głosów nie wyczerpuje puli środków 

na rok bieżący, do realizacji skierowane zostaną następne w kolejności liczby przyznanych punktów projekty.  
4. Jeżeli wartość kolejnego, zakwalifikowanego do realizacji projektu z puli projektów ogólnomiejskich 

przekracza wysokość środków pozostałych do rozdysponowania, możliwe jest przesunięcie tych środków 



na dofinansowanie projektów osiedlowych, które uzyskały największą liczbę głosów w stosunku do liczby 
mieszkańców danego osiedla a nie zakwalifikowały się do realizacji w głosowaniach osiedlowych. 

5. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie: 
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyna, 
2) na stronie www.decydujemy.olsztyn.pl i w mediach społecznościowych, 
3) w formie informacji prasowej do lokalnych mediów. 
 
Załączniki: 
Wzór formularza zgłoszenia projektu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
Wzór karty do głosowania na projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.  


