
Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego 

Olsztyński Budżet Obywatelski 

z dnia 23 października 2017r. 

W spotkaniu uczestniczyło 7 członków Zespołu Koordynującego; zgodnie z załączoną listą 

obecności. Przewodnicząca Zespołu przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie. 

Przedstawiła następujący plan spotkania: 

1. Zapoznanie się z wynikami głosowania na wnioski zintegrowane.

2. Zapoznanie się z wynikami głosowania na projekty osiedlowe.

3. Zapoznanie się ze statystykami dotyczącymi OBO 2018

4. Omówienie agendy konferencji prasowej we wtorek 24.10.2017 r. 

5. Podpisanie protokołu zawierajacego wyniki gosowania OBO 2018

6. Sprawy różne

7. Zakończenie spotkania

Pani Aneta Szpaderska - Dyrektor Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego zapoznała 

zebranych z wynikami głosowania w V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zarówno na 

projekty osiedlowe, jak i projekty zintegrowane. Na spotkaniu przedstawiono także statystyki 

dotyczące głosowania OBO 2018, które wyglądały następująco: 

43 494- wszystkie złożone głosy 

40 701 głosy oddane prawidłowo 

najwięcej głosów w projektach zintegrowanych zdobył projekt nr 119 Budowa garaży 

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie - Gutkowo 3609 głosów 

w projektach osiedlowych największą liczbę głosów zebrał wniosek nr 157. Strażacki plac 

zabaw - 2 425 głosów 

ilość głosów oddanych elektronicznie: ponad 16 OOO 

ilość głosów oddanych tradycyjnie: ponad 24 OOO 

liczba głosów na projekty zintegrowane: 19 653 

liczba głosów na projekty osiedlowe 21 048 

Po zapoznaniu się ze statystykami, Zespół podpisał protokół zawierający wyniki głosowania OBO 

2018. Następnie Zespół omówił przebieg konferencji prasowej, zaplanowanej na 24 października 

2017 r, podczas której wraz Radą Partycypacyjną, przedstawi wyniki głosowania OBO 2018. 

Przewodnicząca Ewa Zakrzewska zaprosiła członków Zespołu do uczestnictwa w konferencji. 



Pod koni€c posiedzenia odbyła się dyskusja na temat przyszłej edycji OBO, zwłaszcza procedury 
głosowania, oraz organizacji OBO. Wskazano m.in. na: możliwość ograniczenia głosowania tylko 
do jednego osiedla, a także wprowadzenie podziału budżetu na inwestycyjny i nieinwestycyjny. 
Zaproponowano także dopuszczenie do głosowania, jedynie osób zameldowanych w Olsztynie. 
Poza tym poruszono kwestię oznakowania zrealizowanych projektów, symbolami Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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Proii�ołowała: Aneta Szpaderska 
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Przewodnicząca Zespołu Koordynującego

Ewa Zakrzewska




