
ZARZĄDZENIE  NR 124
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego IX   edycję Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego 2021/2022

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 uchwały    Rady    Miasta Olsztyna    nr VIII/117/19    z dnia 29
maja    2019    r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
zarządza się, co następuje:

§    1.      Powołuję      Zespół      Koordynujący  w składzie:
1) Andrzej Skonieczny – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna,
2) Magdalena Binerowska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
3) Marzena Wojtunik – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
4) Magdalena Rafalska – Mieszkanka Olsztyna,
5) Urszula Geszczyńska – Mieszkanka Olsztyna,
6) Anna Żygowska – Mieszkanka Olsztyna,
7) Edyta Markowicz – Radna Rady Miasta Olsztyna,
8) Mirosław Gornowicz – Radny Rady Miasta Olsztyna,
9) Robert Szewczyk – Radny Rady Miasta Olsztyna,

10) Mariusz Tobaj – przedstawiciel Rad Osiedlowych,
11) Aneta Piętka – przedstawicielka Rad Osiedlowych,
12)Sylwester Pluciński – przedstawiciel Rad Osiedlowych,
13)  Wiesława Ziółkowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
14)Anna Maria Nadgrabska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
15) Bartosz Prusik – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§  2.  Ustalam  Regulamin  pracy  Zespołu  Koordynującego  IX  edycję  Olsztyńskiego  Budżetu
Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§  3.  Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Biura  Prezydenta  Miasta  i  Dialogu
Obywatelskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Prezydenta Olsztyna nr 124
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynującego IX edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

  §  1. 1.  Zespół  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  ze  swojego  składu  przewodniczącego  oraz
wiceprzewodniczącego  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  1  osoby,
reprezentującej dane środowisko. Uwzględniając reprezentatywność środowisk, Przewodniczący oraz
Wiceprzewodniczący nie mogą być z tej samej grupy.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracą Zespołu,
2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu, 
3) przekazanie Prezydentowi Miasta listy projektów do głosowania,
4) przekazanie Prezydentowi Miasta listy zwycięskich projektów.
3. Członkowie Zespołu Koordynującego wykonują swoją pracę nieodpłatnie.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy akceptacji  weryfikacji  formalnej wniosków zgłoszonych w IX
edycji  Olsztyńskiego  Budżetu  Obywatelskiego,  za  pośrednictwem  platformy
www.glosujobo.olsztyn.eu. Ocenie podlega:

1) złożenie projektu w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta,
2) zakres projektu wpisujący się w zadania gminy (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym),
3) złożenie projektu zgodnie ze wzorem formularza, który ustala Prezydent,
4) dołączenie do wniosku listy poparcia projektu miejskiego lub osiedlowego z wymaganą liczbą
podpisów mieszkańców Olsztyna,
5) prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku,
6) ocena ogólnodostępności zgłaszanego projektu,
7) ocena określenia zasięgu oddziaływania projektu – miejski/osiedlowy,
8) ocena określenia miękki/twardy projekt.
2. Zespół otrzymuje protokoły oceny formalnej wniosków do akceptacji.

§  3. 1.  Zadaniem  Zespołu  Koordynującego  jest  dbanie  o  prawidłowy  przebieg  IX  edycji
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w szczególności:
   1) nadzór nad realizacją zadań wg harmonogramu OBO 2022, 
   2) ocena działań promocyjnych - zakazane jest promowanie przez jednostki miejskie wybranych
projektów,  z  pominięciem pozostałych,  złożonych  do  puli  miejskiej  lub  osiedlowej  Olsztyńskiego
Budżetu  Obywatelskiego.  W  przypadku  prowadzenia  lub  umożliwiania  przez  jednostkę  miejską
promocji, zorganizowanych form głosowania na wybrany projekt lub wspierania takich działań, projekt
taki zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł zostać skierowany do realizacji. Decyzję w sprawie
dyskwalifikacji podejmuje Zespół Koordynujący.
  3) ocena działań promocyjnych  - zakazane jest promowanie przez rady osiedli wybranych projektów,

z pominięciem pozostałych, złożonych do puli osiedlowej Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na
terenie swoich siedzib, z wykorzystaniem oficjalnych stron internetowych rad osiedli. W przypadku
prowadzenia  lub  umożliwiania  przez  radę  osiedla  takiej  promocji  lub  zorganizowanych  form
głosowania na wybrany projekt,  projekt taki  zostanie zdyskwalifikowany i  nie będzie mógł zostać
skierowany do realizacji. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmuje Zespół Koordynujący.
   4) udział w promowaniu idei OBO 2022,
   5) zatwierdzenie listy wniosków do głosowania, w formie decyzji,
  6) zatwierdzenie wyników z głosowania, w formie decyzji i przekazanie ich Prezydentowi Miasta
celem opublikowania.

2.  Decyzje  Zespołu  Koordynującego,  podejmowane  są  w formie  głosowania  i zapadają  zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
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3. 1. Zespół Koordynujący przyjmuje uwagi i opinie dotyczące realizacji IX edycji Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego OBO 2022 za pomocą:

1)   poczty elektronicznej, na adres obo2022@olsztyn.eu

2)      poczty tradycyjnej, na adres:

Zespół Koordynujący OBO 2022

Urząd Miasta Olsztyna

pl. Jana Pawła II 1

10-001 Olsztyn

3) Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Olsztyna

pl. Jana Pawła II 1, pok. 20.

4. Uwagi i opinie są rozpatrywane na zwoływanych przez Przewodniczącego posiedzeniach Zespołu
Koordynującego. 

5. Zespół Koordynujący udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od rozpatrzenia uwag i opinii drogą elektro-
niczną lub tradycyjną. 

6. Obsługę organizacyjną i  techniczną pracy Zespołu wraz z obsługą dokumentów zapewnia Biuro
Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. 
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