Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego
z dnia 22 października 2015r. o godz. 16.00 w sali 29

Posiedzenie było poświęcone rozpatrzeniu wyników głosowania na osiedlach, gdzie nie
wygrały projekty na maksymalny limit 110 000zł.
Dotyczyło to pięciu olsztyńskich osiedli: Kętrzyńskiego, Kormoran, Kościuszki, Nagórki oraz
Podgrodzie.
Osiedle Kętrzyńskiego – zwycięski projekt nr 35, oszacowany na 81 000zł. Kolejne z
projektów według ilości głosów były oszacowane na maksymalny limit. Jedynie projekt nr 34
opiewał na kwotę 43 000zł, jednak w głosowaniu zdobył tylko 1 głos. Członkowie Zespołu
Koordynującego postanowili o dopuszczeniu do realizacji tylko projektu zwycięskiego.
Osiedle Kormoran – projekt zwycięski nr 25 opiewał na kwotę 61 500zł. Pozostałe projekty
według kolejności zebranych głosów – projekt nr 54 (kwota 25 000zł) i 53 (kwota 10 000zł)
zostały włączone do realizacji.
Osiedle Kościuszki – projekt zwycięski nr 201 został wyceniony przez wnioskodawcę na
48 100zł. Członkowie Zespołu Koordynującego postanowili dopuścić do realizacji kolejny
projekt według ilości zebranych głosów – projekt nr 14. Ponadto Zespół Koordynujący
proponuje aby włączyć do częściowej realizacji (w miarę pozostałych środków z realizacji
poprzednich projektów) również projekt nr 143 „Bez progów i barier – olsztyńska Planeta 11
dostępna dla niewidomych”.
Osiedle Nagórki - projekt zwycięski (nr 141) został wyceniony przez wnioskodawcę na kwotę
80 000zł. Kolejny projekt według ilości zebranych głosów opiewa na kwotę 109 165zł.
Jednak jego wnioskodawca, wycofał się w realizacji projektu. Członkowie Zespołu
Koordynującego zaproponowali, aby w ramach pozostałego limitu środków zrealizować w
połowie kolejny projekt nr 27 „Huśtawka dla niepełnosprawnych dzieci przy szkole
podstawowej nr 25 w Olsztynie i placu zabaw przy ul. Barcza” oszacowany na łączną kwotę
54 000.
Osiedle Podgrodzie – zwycięski projekt nr 29 wyceniony został na 64 950zł i jako kolejny do
realizacji Zespół Koordynujący wskazał projekt nr 13 dotyczący wykonania nowego chodnika
Iwaszkiewicza na kwotę 25 500zł.
Wszystkie powyższe propozycje zostały przyjęte przez członków Zespołu Koordynującego
jednogłośnie.
W sprawach różnych:
Ewa Gryglicka – zaproponowała, aby w kolejnej edycji OBO w trakcie głosowania była
dostępna „na żywo” ilość oddanych głosów.

Aneta Szpaderska – przedstawiła propozycje ankiety ewaluacyjnej. Poprosiła członków ZK
o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji zmian drogą mailową.
Jacek Moczulski – zapytał, czy w ramach pozostałego limitu środków w os. Zielona Górka
(projekt 68, kwota 50 000zł) można wnioskować o zainstalowanie na osiedlach tablic
informacyjnych do dyspozycji Rad Osiedli.
Aneta Szpaderska – wyjaśniła, iż środki z OBO są dedykowane tylko projektom z OBO.
Rady Osiedli powinny się zwrócić do Biura Rady Miasta z prośbą o zakup i montaż
osiedlowych tablic ogłoszeń.
Na tym posiedzenie zakończono.

