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1. WSTĘP

1. Wstęp
Gmina Olsztyn przystąpiła do kolejnej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w maju 2015 r. III edycję
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego realizowano w formie konsultacji społecznych, które miały na celu
włączenie mieszkańców Olsztyna w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Olsztyna
na zadania możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku i wskazane przez mieszkańców w trybie wypracowanych zasad.
Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim”– to proces decyzyjny, w ramach którego
mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych.
Budżet partycypacyjny 2016 zrealizowano pod hasłem: WYMYŚL SWOJE MIASTO!
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1. WSTĘP

Pula środków przeznaczonych do decyzji mieszkańców w 2015 roku wyniosła 3 miliony 530 tys. zł, czyli statystycznie ponad 21 zł na jednego Mieszkańca Olsztyna. W OBO 2015 określono limit wartości wniosków ogółem
na kwotę 110 tys. zł na każde z 23 olsztyńskich osiedli oraz limit 1 mln zł na projekt ogólnomiejski.
W III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego Mieszkańcy Olsztyna oddali łącznie prawie 14 000 głosów,
w tym niemal 8 000 w formie elektronicznej za pomocą platformy do głosowania www.glosujobo.olsztyn.eu
oraz ponad 6 000 w formie tradycyjnej za pomocą papierowych kart do głosowania.
Raport ewaluacyjny z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących III edycji Olsztyńskiego BudżetuObywatelskiego obejmuje czas trwania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Olsztyna na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, które odbyły się w dniach 22 maja – 15 listopada 2015r.
W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia na etapie składania
wniosków oraz 15 rok życia na etapie głosowania. W konsultacjach udział wzięły organizacje pozarządowe mające siedzibę w Olsztynie.
Ten raport dotyczy ewaluacji na poziomie wewnętrznym i odnosi się wyłącznie do organizacji procesu konsultacyjnego.
• Celem badania ewaluacyjnego III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego było przygotowanie informacji o przebiegu konsultacji dla potrzeb ewaluacji zewnętrznej oraz dla Zespołu Koordynującego.
• Tematem badań były konsultacje społeczne III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
• Przedmiotem badań była organizacja III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
• Narzędzia wykorzystane przy sporządzaniu raportu to przede wszystkim analiza dokumentów, protokółów
oraz portali internetowych, które wykorzystano w procesie konsultacyjnym.
Ewaluacje III edycji OBO zaplanowano na dwóch poziomach: wewnętrznym i zewnętrznym. Ewaluacja zewnętrzna jest realizowana na poziomie realizacji celów, przez cały okres trwania konsultacji i jest przeprowadzana
przez podmioty zewnętrzne: Stowarzyszenie Razem w Olsztynie oraz Fundację Batorego. Ewaluacji zostały poddane wszystkie trzy edycje.
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2. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

2. Etap przygotowawczy –
opracowanie zasad
2.1

III edycja OBO została poprzedzona badaniem ewaluacyjnym, które dostarczyło rekomendacji do prac nad
zasadami do III edycji OBO. W celu opracowania zasad został powołany Zespół Roboczy.
Aneta Szpaderska – Dyrektor Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego UMO,
Monika Michniewicz – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMO,
Monika Falej – przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna,
Michał Szulc – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju “PIONIER”,
Borys Zadorecki – społecznik (zrezygnował z prac w Zespole),
Krzysztof Kacprzycki – Radny Rady Miasta/przewodniczący Rady Osiedla Generałów,
Krzysztof Szulborski – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.2

Zespół roboczy ds. opracowania zasad III edycji OBO został powołany 2 kwietnia 2015r.
Odbyły się trzy spotkania w trakcie których wypracowano propozycję zmian.
Najważniejsze to:
• ujednolicenie sposobu powoływania Zespołu Koordynującego,
• obniżenie wieku dla wnioskodawców do 13 roku życia,
• obniżenie wieku dla głosujących do 13 roku życia,
• rezygnacja z głosowania za pomocą papierowych kart do głosowania,
• uproszczenie głosowania: jeden głos – jeden projekt.

2.4

Projekt zasad przedstawiono do zaopiniowania Biuru ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

2.3

W dniu 13 kwietnia odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Olsztyna. Na spotkaniu przedstawiono propozycje zasad III edycji OBO.

2.4

Projekt zasad III edycji OBO został przedstawiony Komisji Prawa i Samorządności, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk a 29 kwietnia 2015 r. przedstawiony został, jako informacja, na posiedzeniu Sesji Rady
Miasta.

2.5

Projekt Zasad omówiono także na spotkaniu z Radami Osiedlowymi działającymi na terenie Gminy Olsztyn.

2.6

We wszystkich spotkaniach, konsultacjach uczestniczyli członkowie Zespołu Roboczego.
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3. HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

3. Harmonogram konsultacji społecznych
Olsztyński Budżet Obywatelski jest realizowany od trzech lat w formie konsultacji społecznych i przebiega
zgodnie z zasadami uchwały o konsultacjach społecznych. Konsultacje rozpoczynają się zarządzeniem prezydenta, które określa czas, miejsce i metodologię procesu konsultacyjnego. Harmonogram III edycji OBO
przebiegał następująco:
Do 22.05.2015 - Powołanie Zespołu Koordynującego
22.05 – 30.06.2015 - Kampania edukacyjna i składanie wniosków
1.06 – 31.07.2015 - Kampania edukacyjna i weryfikacja, odwołania
14.08.2015 - Ogłoszenie list projektów
15.08 – 27.09.2015 - Kampania informacyjna i promowanie projektów
12.09 – 27.09.2015 - Głosowanie na projekty
5.10.2015 - Ogłoszenie wyników
15.10 – 15.11.2015 - Ewaluacja
1.01.2016 – 31.12.2016 - Realizacja projektów wybranych w głosowaniu
Wszystkie elementy harmonogramu zostały zrealizowane w terminie. Jedynie ewaluacja procesu konsultacji
społecznych III edycji OBO została wzbogacona o element zewnętrznej oceny, która jest w trakcie.
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4. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO

4. Działalność Zespołu Koordynującego
Zespół Koordynujący został powołany zgodnie z zasadami III edycji OBO, będącymi załącznikiem do
Zarządzenia Prezydenta.

4.1

Przed przystąpieniem do powołania zespołu, wszystkie środowiska, których reprezentanci mieli zasiadać
w Zespole zostali powiadomieni pismami o możliwości wskazania swoich przedstawicieli.

4.2

Mieszkańcy Olsztyna mogli zgłaszać swoje kandydatury za pomocą specjalnego formularza.

4.3

Przed powołaniem składu Zespołu odbyła się kampania informacyjna, informująca i zachęcająca do udziału
w pracach przy III edycji OBO. Przykłady ogłoszeń (przykład nr 1,2):

Przykład nr 1
Rozpoczyna się nabór kandydatów do Zespołu Koordynującego
III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w pracach Zespołu Koordynującego III edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać pełnoletni Mieszkańcy Olsztyna. Zgłoszenia można dokonać do dnia 20 maja 2015 r. za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą
elektroniczną na adres: obo@olsztyn.eu Formularz dostępny jest na stronie www.obo.olsztyn.eu w zakładce
Zespół Koordynujący.
Zadaniem Zespołu Koordynującego jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodny
z niniejszymi Zasadami, w tym w szczególności:
1) uczestnictwo w weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników
Urzędu Miasta Olsztyna,
2) rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej,
3) decyzja o uznaniu projektu za ogólnomiejski i osiedlowy,
4) przyjęcie wyników głosowania i przekazanie ich do Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego celem
opublikowania,
5) ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego,
6) przedstawiciele ZK uczestniczą w kampanii informacyjno – edukacyjnej.
Członkowie Zespołu swoja pracę wykonują nieodpłatnie.
Wyłonienie dwóch Mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w sali 221 Urzędu Miasta w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur!
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Przykład nr 2
Treść spotu radiowego:
Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w pracach Zespołu Koordynującego III edycji Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać pełnoletni Mieszkańcy Olsztyna. Czekamy
do 20 maja. Jak to zrobić? Wejdź na www.obo.olsztyn.eu Wyłonienie dwóch Mieszkańców do udziału
w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 21 maja o godzinie 10.00
w sali 221 Urzędu Miasta w Olsztynie. Wymyśl swoje miasto!

4.4.

Kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców wyłoniono w drodze losowania. Losowanie potwierdzono protokółem. Załącznik nr:

4.5

Działalność Zespołu Koordynującego można było śledzić za pomocą strony internetowej www.obo.olsztyn.eu.
W specjalnej zakładce znajdują się wszystkie protokóły ze spotkań Zespołu.
protokół z posiedzenia z dnia 22 października 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 11 września 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 11 sierpnia 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 23 lipca 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 14 lipca 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 16 czerwca 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 9 czerwca 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 2 czerwca 2015 r.
protokół z posiedzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.

4.6

Strona internetowa zawierała także skład Zespołu, zadania Zespołu o terminy spotkań.
Zespół Koordynujący odbył dziewięć spotkań.

Pierwsze spotkanie
Wtorek, 2 czerwca 2015 r. godz. 16.30, sala 220
Protokół ze spotkania, po zaakceptowaniu przez ZK OBO na spotkaniu 9 czerwca zostanie zamieszczony na
stronie www.obo.olsztyn.eu
Zobacz też:
galerię zdjęć ze spotkania
informację o spotkaniu
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Drugie spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
wtorek, 9 czerwca 2015 r. Godz. 16.30, sala 220.

Trzecie spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
wtorek, 16 czerwca 2015 r. Godz. 16.00, sala 220.

Czwarte spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
wtorek, 30 czerwca 2015 r. Godz. 16.00, sala 119.

Piąte spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
wtorek, 14 lipca 2015 r. Godz. 16.00, sala 220.

Szóste spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
czwartek, 23 lipca 2015 r. Godz. 16.00, sala 220.

Siódme spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
wtorek, 11 sierpnia 2015 r. Godz. 16.00, sala 119.

Ósme spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
piątek, 11 września 2015 r. Godz. 16.00, sala 220.

Dziewiąte spotkanie
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Łukasz Łukaszewski zwołał spotkanie wszystkich członków na
czwartek, 22 października 2015 r. Godz. 16.00, sala 29.

4.7

Skład Zespołu Koordynującego oraz dokumenty regulujące pracę Zespołu. Dziesięcioro mieszkańców Olsztyna
przystępuje do pracy nad realizacją OBO 2015. Zespół Koordynujący został powołany zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 182 z dnia 22 maja 2015 r.
Nad III edycją Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego czuwa Zespół Koordynujący w następującym składzie:
1. Krzysztof Wojciechowski – Rada Osiedla Redykajny
2. Jacek Moczulski – Rada Osiedla Mazurskiego
3. Paulina Świtaj – mieszkanka Olsztyna (osiedle Pojezierze)
4. Ewa Gryglicka – mieszkanka Olsztyna (osiedle Pojezierze)
5. Kornelia Kurowska – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”
6. Łukasz Popławski – Fundacja Warmińsko – Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
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7. Mirosław Gornowicz – Radny Rady Miasta
8. Łukasz Łukaszewski – Radny Rady Miasta
9. Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
10. Aneta Szpaderska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
Członkowie i członkinie Zespołu Koordynującego wykonywali swoją pracę nieodpłatnie.
• zarządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego
• protokół losowania członków do Zespołu Koordynującego III edycję OBO spośród mieszkańców Olsztyna
• protokół losowania członków do Zespołu Koordynującego III edycję OBO spośród przedstawicieli Rad Osiedli
• pismo potwierdzające zgłoszenie się dwóch radnych do Zespołu Koordynującego III edycję OBO
• pismo ROPMO
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5. Działalność Zespołu Opiniującego
Prezydent Olsztyna powołał zespół do zaopiniowania wniosków złożonych w III edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, powołanie odbyło sie w drodze zarządzenia i w zgodzie z Zasadami III edycji OBO.

5.1

Skład Zespołu Opiniującego:
1) Przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
2) Przedstawiciel wydziału Inwestycji Miejskich UM Olsztyna
3) Przedstawiciel wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa
4) Przedstawiciel wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5) Przedstawiciel wydziału Środowiska
6) Oficer rowerowy Miasta Olsztyna
7) Doradca Prezydenta Olsztyna ds. polityki rodzinnej
8) Ogrodnik miejski
9) Przedstawiciel Biura Promocji
10) Przedstawiciel wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
11) Przedstawiciel Biura ds. Obsługi Prawnej.

5.2

Zespół obradował wg zasad zawartych w regulaminie, będącym załącznikiem do zarządzenia prezydenta.
Załącznik:

5.3

Zespół obradował trzy razy, pierwsze spotkanie odbyło się 7 lipca o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Olsztyna,
w budynku przy ul. Wyzwolenia.

5.4

Zespół Opiniujący oceniał wnioski na podstawie zawartych w regulaminie kryteriów:
a) zgodność projektu z prawem,
b) jego położenie na gruntach gminy,
c) zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi,
d) koszt rzeczywisty,
e) ewentualne koszty generowane przez projekt w latach następnych.

11

RAPORT EWALUACYJNY III EDYCJI OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
EWALUACJA WEWNĘTRZNA

6. WNIOSKI, FORMULARZE, TERMINY

6. Wnioski, formularze, terminy
W III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Gminy Olsztyn mogli składać wnioski na specjalnym formularzu w terminie od 22 maja do 30 czerwca 2015 r.

6.1

Formularz wniosku jest załącznikiem do raportu: Załącznik

6.2

Punkty składania wniosków:
•
•
•
•
•
•

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta. Pl. Jana Pawła II 1,
Punkt Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym w Galerii Warmińskiej przy ul. J. Tuwima 26,
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna pl. Jana Pawła II 1
siedziby Rad Osiedli,
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. T. Szewczenki 1
listownie na adres: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn z dopiskiem „Olsztyński Budżet Obywatelski”,
• poprzez elektroniczną Skrzynkę Urzędu Miasta Olsztyna na platformie E-puap

6.3

Punkty konsultacyjne, w których można było zasięgnąć opinii i informacjioraz danych technicznych czy merytorycznych:
I Punkt konsultacyjny Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Ratusz, pl. Jana Pawła II 1
Pok. 208 (II piętro)
Czynne codziennie w godz. 12.00 – 14.00
Telefon: 89 527 31 11 wew. 417
Projekty inwestycyjne
Zieleń
Ławki
Place zabaw
i inne
II Punkt konsultacyjny Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Ratusz, pl. Jana Pawła II 1
Pok. 221 (II piętro)
Czynne codziennie w godz. 8.00 – 15.00
Telefon: 89 527 31 11 wew. 514
Projekty obywatelskie
Wycieczki
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Zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych
Zakup książek do biblioteki
Konsultacje społeczne
I inne
III Punkt konsultacyjny Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Ratusz, pl. Jana Pawła II 1
Pok. 15 (parter)
Czynne codziennie w godz. 12.00 – 14.00
Telefon: 89 534 99 11
Projekty promocyjne
Pamiątka z Olsztyna
Wspólne zdjęcie
Festyn na osiedlu
Wydawnictwo promujące osiedle
I inne
IV Punkt konsultacyjny Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5
Pok. 34 (budynek „A”)
Czynne codziennie w godz. 12.00 – 14.00
Telefon: 89 535-32-10, wew. 37
Projekty edukacyjne i społeczne
Zajęcia edukacyjne i sportowe
Warsztaty
Pomoc i aktywizacja osób starszych
Rozwiązania dla Rodziny
I inne
Punkty zlokalizowano w miejscach, w których łatwo było zaczerpnąć informacji technicznej (np. ewmapa,
msipmo), z wyposażeniem komputerowym i dostępem do Internetu. W punktach można było wypełnić wniosek
i złożyć do OBO.

6.4

Sobotnie punkty konsultacyjne zostały uruchomione 30 maja i 13 czerwca 2015 r.
W punktach dyżurowali urzędnicy Urzędu Miasta Olsztyna oraz wolontariusze miejscy.
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6.5.

W terminie od 22 maja do 30 czerwca 2015 r. złożono 201 formularzy wniosków.
W III edycji OBO zgłoszonych zostało 201 projektów. 152 osiedlowe i 49 ogólnomiejskich.
Lista osiedli i liczba złożonych przez mieszkańców wniosków osiedlowych.
Lista została uporządkowana według alfabetu.
Brzeziny – 3 (2 odwołania)
Dajtki – 6
Generałów – 5 (1 nie spełnia warunków formalnych)
Grunwaldzkie – 6 (1 wniosek połączony)
Gutkowo – 5
Jaroty – 8 ((4 nie spełniają warunków formalnych, 1 odwołanie)
Kętrzyńskiego – 8 (1 wniosek połączony)
Kormoran – 11 (1 wniosek połączony, 1 nie spełnia warunków formalnych, 2 odwołania)
Kortowo – 2 (1 nie spełnia warunków formalnych)
Kościuszki – 4 (1 wniosek nie spełnia warunków formalnych)
Likusy – 6 (2 wniosek nie spełnia warunków formalnych)
Mazurskie – 4 (1 odwołanie, 1 nie spełnia warunków formalnych)
Nad Jeziorem Długim – 4 (1 nie spełnia warunków formalnych)
Nagórki – 7 (3 nie spełniają warunków formalnych)
Pieczewo – 4 (1 nie spełnia warunków formalnych)
Podgrodzie – 5 (1 nie spełnia warunków formalnych)
Podleśna – 4 (2 nie spełniają warunków formalnych)
Pojezierze – 16 (1 wycofany przez wnioskodawcę, 3 nie spełniają wymogów formalnych)
Redykajny – 4 (2 odwołania)
Śródmieście – 20 (1 wniosek połączony, 8 nie spełnia warunków formalnych)
Wojska Polskiego – 13 (4 połączone, 1 odwołanie)
Zatorze – 5
Zielona Górka – 2 (1 odwołanie)
Ostatecznie do głosowania dopuszczono 111 projektów osiedlowych i 29 projektów ogólnomiejskich. Najwięcej
projektów osiedlowych zostało zgłoszonych na osiedlu Śródmieście i Pojezierze, najmniej na os. Zielona Górka
i Kortowo.
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6.6

W okresie składania wniosków realizowana była także kampania informacyjno edukacyjna, podczas której
mieszkańcy byli zaznajamiani z zasadami oraz terminami OBO. Więcej o tej kampanii w dalszej części raportu.
Warto zauważyć, że zachęcano także organizacje pozarządowe do składania swoich pomysłów na projekt.

Przykład nr 3
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zasadami III edycji Olszyńskiego Budżetu Obywatelskiego, do składania
wniosków uprawnione są także organizacje pozarządowe:
Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 169 z dn. 13 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
”§ 4. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:
1) każdy mieszkaniec/mieszkanka Olsztyna, który ukończył 13 rok życia,
2) organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna.”
(www.bip.olsztyn.eu)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami III edycji OBO oraz złożenia wniosków do 30 czerwca
2015 r. Więcej informacji na stronie internetowej: www.obo.olsztyn.eu.
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7. Kampania edukacyjna
Do realizacji kampanii edukacyjnej zaprosiliśmy olsztyńskich nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz spotkań inicjowanych przez stowarzyszenie Wizja Lokalna, dla potrzeb realizacji kampanii
edukacyjnej przygotowano konspekty lekcji wychowawczych zarówno dla uczniów szkól gimnazjalnych, jak
i ponadgimnazjalnych.

7.1

Konspekt lekcji wychowawczej - szkoła gimnazjalna - załącznik:
http://www.obo.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/obo/Konspekt_Olsztynski_Budzet_Obywatelski_
gim.pdf
Autor konspektu: mgr Magdalena Przybylska, nauczyciel dyplomowany.

7.2

Konspekt lekcji wychowawczej - szkoła ponadgimnazjalna - załącznik;
http://www.obo.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/obo/Konspekt_szkoly_ponadgimnazjalne.pdf
Autor: mgr Anna Struk, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE.
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8. Kampania informacyjna
Uspołeczniając proces organizacji i realizacji konsultacji społecznych III edycji OBO do przeprowadzenia działań informacyjnych zaprosiliśmy olsztyńskie stowarzyszenie “Wizja Lokalna”. Przedmiotem naszej współpracy była organizacja spotkań informacyjnych dla Rad Osiedli oraz mieszkańców olsztyńskich osiedli. Podczas
spotkań członkowie “Wizji Lokalnej” informowali mieszkańców o tym, jak będzie przebiegać III edycja OBO
w Olsztynie - terminy, zasady, głosowanie.

8.1

Przedmiot współpracy Stowarzyszenia “Wizja Lokalna” z Urzędem Miasta Olsztyna.
I. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej, skierowanej do mieszkańców miasta
Olsztyna, wspierającej wprowadzenie III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
II. W ramach kampanii:
• w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2015 r. – przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na uwadze przybliżenie mieszkańcom Olsztyna idei budżetu obywatelskiego i zachęcenie ich do
składania propozycji zadań do niego.
• Kampania edukacyjno – informacyjna została przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców, akcentowała otwartość budżetu obywatelskiego na propozycje wszystkich mieszkańców, ich równość w całym procesie oraz bezpośredni wpływ na wybór zadań do realizacji.
III. W ramach kampanii odbyły się spotkania z mieszkańcami Olsztyna, obejmujące:
• w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2015 r. - 25 spotkań w tym: po jednym z mieszkańcami każdego
osiedla, jednego spotkania ogólnomiejskiego oraz jednego spotkania z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w celu przekazania wiedzy na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz prawidłowego
sposobu zgłaszania propozycji zadań do niego;
• Termin realizacji zadania – od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
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9. Kampania promocyjna
Działania promocyjno-informacyjne Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, były realizowane przez cały
okres realizacji III edycji OBO.

9.1

Powołanie struktur III edycji OBO
• Ogłoszenia w prasie
• Ogłoszenia radiowe
• FB miejski
• Portal miejski
• Bannery Olsztyn.com.pl, kurierolsztynski.pl
• Materiały TVO
• Newsletter UMO
• Korespondencja NGO
• Korespondencja Rady Osiedli
• Konferencja prasowa

9.2

Nabór i współpraca z wolontariuszami OBO
• Ogłoszenia w prasie
• Bannery Olsztyn.com.pl, kurierolsztynski.pl
• Materiał w TVO
• Ulotki w jednostkach miejskich, szkołach ponadgimnazjalnych i bibliotekach
• Newsletter UMO
• Korespondencja NGO
• Korespondencja Rady Osiedli
• FB miejski
• Portal miejski
• Artykuły w Gazeta Wyborcza i Nowe Życie Olsztyna
• spotkanie podsumowujące, wręczenie pamiątkowych certyfikatów
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9.3

Szkolenie wolontariuszy
• Szkolenie i spotkanie z Wizją Lokalną (budżet miasta i budżet partycypacyjny)
• Szkolenie w zakresie historii i topografii miasta
• Udział w akcji Sobotni Punkt Konsultacyjny
• Ciągły nabór na wolontariuszy miejskich
• Wyposażenie wolontariuszy w koszulki, identyfikatory i materiały informacyjne.
• Artykuły w GW

9.4

Składanie wniosków (w tym promocja punktów konsultacyjnych)
• Akcja plakatowa ogólna – przystanki autobusowe, słupy ogłoszeniowe, piekarnie (Dąbkowski, Tyrolska),
biblioteki miejskie, szkoły, Urząd Miasta Olsztyna, Rady Osiedli, CRS Ukiel, Punkty Informacyjne UMO,
szkoły wyższe, Michelin, MPEC, PWiK, Planetarium, BWA, baseny, urzędy M-W-S, inne jednostki miejskie.
• Plakaty na punktach konsultacyjnych (w zależności od rodzaju wniosku)
• Do dyspozycji mieszkańców i Rad Osiedli plakaty służące zaproszeniom na spotkania.
(Plakaty służyły w II części promocji OBO, w okresie poprzedzającym głosowanie i w trakcie głosowania.)
• Przygotowanie, opracowanie i wydrukowanie ulotek informacyjnych
• Akcja ulotkowa – szkoły, biblioteki, festyny, spotkania, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, Rady Osiedli,
CRS Ukiel, Aquasfera, Urzędy.
• Ogłoszenia w prasie (GOL)
• Newsletter UMO
• Korespondencja NGO
• Korespondencja Rady Osiedli
• FB miejski
• Portal miejski
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9.5

Głosowanie nad zgłoszonymi przez mieszkańców Olsztyna wnioskami
• komunikaty radiowe
• ogłoszenia prasowe
• kampania internetowa (Onet, WP.pl i inne)
• programy i informacje telewizyjne
• plakaty
• ulotk informacyjne
• karty do głosowania numerowane
• korespondencja e-mailowa
• 2 x roll up
• informacje o miejscach do głosowania
• wyznaczenie 22 punktów do głosowania i oznaczenie ich plakatami
• przygotowanie 23 książeczek z propozycjami projektów osiedlowych
• oznaczenie i dostarczenie do punktów do głosowania 30 urn.
• książeczki osiedlowe z listami i opisami projektów
• książeczki z opisami projektów oglnomiejskich

9.6

Stopki e-mailowe
• Urząd Miasta Olsztyna
• Filie Biblioteki Miejskiej (około 600 e-maili dziennie)
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9.7

Profil FB - specjalnie dla potrzeb realizacji III edycji OBO uruchomiono profil fejsbukowy.
• Aktualizowany codziennie, zdjęcia, info, filmiki

9.8

Strona internetowa www.obo.olsztyn.eu - na potrzeby tej edycji dokonano modernizacji strony internetowej
poświęconej wyłącznie tematyce Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
• Bieżące informacje,
• Protokóły,
• Postęp prac nad projektami II edycji.,
• Ogłoszenia
• Grafiki
• Materiały do pobrania.

9.9

Opracowano specjalną szatę graficzną na potrzeby przeprowadzenia spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej. Autor koncepcji: IMOGEN Jarosław Szymla.

9.10

Firmy wspierające realizacje OBO III
• Green Taxi
• Piekarnia Dąbkowski
• Piekarnia Tyrolska
• Michelin

9.11

Instytucje wspierające OBO III
• Miejska Biblioteka Publiczna
• PWiK
• MPEC
• ZDZiT

9.12

Koszty ogólne realizacji kampanii informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych wraz z realizacją kampanii wolontariatu miejskiego oraz organizacją III edycji OBO wynoszą 50 542,91 zł brutto. Kwota ta stanowi 1,44 %
całości budżetu przeznaczonego na realizację projektów III edycji OBO.
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10. Wolontariat Miejski
Po raz pierwszy w organizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego brali udział Wolontariusze Miejscy.
Projekt budowy miejskiego wolontariatu został podjęty przez Prezydenta Olsztyna i wdrożony w 2015 r.
Pierwszym zadaniem skupiającym aktywnych mieszkańców Olsztyna było wsparcie organizacji Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego.

10.1

Nabór i organizacja wolontariatu. Nabór chętnych do III edycji OBO wolontariuszy trwał do 24 maja 2015 r.
Wolontariusze miejscy mogli czynnie wspierać tak ważną dla lokalnej społeczności inicjatywę jaką jest Budżet Obywatelski. Ich udział z pewnością ułatwił mieszkańcom dostęp
do informacji na temat OBO, a później składanie wniosków. Dzięki ich pracy większa liczba mieszkańców miała szansę współdecydować o wydatkach z budżetu Olsztyna oraz
zgłosić najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom projekty.

10.2

W środę 27 maja 2015 odbyło się spotkanie inaugurujące akcję Wolontariatu Miasta Olsztyna.

10.3

Wolontariusze odbyli specjalne szkolenia, dzięki którym poznali zasady OBO, zasady funkcjonowania budżetu
miejskiego oraz zaznajomili się z topografia i historią miasta.

10.4

Olsztyńscy miejscy wolontariusze wsparli swoją działalnością wszystkie etapy realizacji III edycji OBO, szczególnie zaś proces głosowania, który przebiegał z wykorzystaniem mobilnych punktów do głosowania.
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11. Głosowanie na projekty
11.1

Głosowanie na projekty trwało 16 dni - od 12 do 27 września. Głosować można było w formie tradycyjnej
w wyznaczonych punktach w mieście oraz elektronicznie za pomocą strony www.glosujobo.olsztyn.eu.

11.2

Punkty do głosowania zlokalizowane były we wszystkich 16 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Aquasferze,
w CSR Ukiel, w Ratuszu, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Galerii Warmińskiej, w Pałacu Młodzieży, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w Muzeum Nowoczesności, w kinie Helios, w Planetarium.

11.3

Zorganizowano 17 dyżurów w punktach mobilnych na olsztyńskich osiedlach.

11.4

Z możliwości głosowania indywidualnego skorzystano raz, głosowanie odbyło się w domu mieszkanki Olsztyna.

11.5

Głosowanie internetowe
oddano 7748 głosów
osiedlowe - 3133
ogólnomiejskie - 4615

11.6

Głosowanie tradycyjne
oddano 6869 głosów
osiedlowe - 3982
ogólnomiejskie 2- 254

11.7

Zaangażowano ponad 30 wolontariuszy miejskich.
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12. Czas trwania ewaluacji
12.1

Działania ewaluacyjne podjęto równolegle z rozpoczęciem III edycji OBO, czyli z chwilą powołania Zespołu
Roboczego, który pracował nad spisaniem zasad, jakie wyznaczały przebieg tej edycji budżetu partycypacyjnego.

12.2

W ciągu kilku miesięcy Zespół Koordynujący oraz Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego gromadzili dane
z przebiegu całego procesu, które zawarto w niniejszym raporcie.

12.3

Raport został upubliczniony i może stanowić materiał do dalszej ewaluacji.

12.4

Działania ewaluacyjne zewnętrzne przeprowadza w ramach akcji “Masz Głos - Masz Wybór” Fundacja Batorego
we współpracy ze związkiem stowarzyszeń “Razem w Olsztynie”.
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13. Spotkania i opinie
13.1.

Podczas każdego ze spotkań Zespołu Koordynującego członkowie przekazywali opinie o przebiegu kolejnych
etapów realizacji OBO 2015.
Najczęściej przekazywanymi opiniami były:
a) wzmocnienie kampanii edukacyjno-informacyjnej w olsztyńskich osiedlach,
b) dopuszczenie jak największej ilości wniosków do głosowania, ze względu na ich edukacyjna rolę,
c) uproszczenie panelu do głosowania internetowego,
d) bardziej szczegółowa analiza wniosków pod kątem kryterium osiedlowy/ogólnomiejski,
e) zwiększenie roli rad osiedlowych w procesie budżetu partycypacyjnego,
f) szerszą kampanię promocyjną, realizowaną poprzez widoczne oznaczanie projektów symbolami OBO,
g) rezygnacja z budżetu obywatelskiego na rzecz działań rad osiedlowych.

13.2

W listopadzie 2015 r. odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Rad Osiedli. Po krótkiej, podsumowującej bieżącą edycję OBO, prezentacji przewodniczący rad przedstawili swoje uwagi do przebiegu III edycji OBO.
Przewodniczący w swoich opiniach najczęściej wskazywali na:
a) zbyt małe zaangażowanie i rolę rad osiedlowych w całym procesie,
b) problemy z terminowym powiadomieniem rad osiedli o konieczności zorganizowania losowania przedstawicieli do składu Zespołu Koordynującego,
c) małe zainteresowanie budżetem na niektórych osiedlach (np. osiedle Zielona Górka),
d) niedostateczną ilość punktów do głosowania (np. osiedle Mazurskie),
e) zbyt trudny dostęp do kart do głosowania,
f) słabą kampanię informacyjną na olsztyńskich osiedlach,
g) niedostateczną weryfikację wniosków dopuszczonych do głosowania,
f) zbyt małe zaangażowanie wolontariuszy,
g) niezrozumiały dla członków rad osiedli system funkcjonowania budżetu - każde osiedle powinno mieć do
dyspozycji określoną ilość pieniędzy, jeśli mieszkańcy wybiorą projekt niewyczerpujący limitu, reszta kwoty
powinna być do dyspozycji rady osiedla,
h) ograniczenie budżetu partycypacyjnego wyłącznie do rad osiedli - przekazanie określonych kwot do decyzji rady osiedla z wyłączeniem mieszkańców.

13.3

Członkowie Zespołów Koordynujących z poprzednich trzech edycji mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach
ewaluacyjnych zorganizowanych w ramach współpracy z akcją “Masz Głos - Masz Wybór”. Jednym z ważniejszych wniosków z tych spotkań, który warto tu przytoczyć, jest wniosek o powiększenie składu Zespołu Koordynującego oraz powierzenie właśnie temu Zespołowi przygotowania zasad kolejnej - IV edycji Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego.
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14. WNIOSKI

14. Wnioski
14.1

Biorąc pod uwagę przebieg, wyniki, analizę dokumentów oraz wszelkie opinie, a także kierując się ogólnymi
zasadami określającymi budżety partycypacyjne czy obywatelskie, można sformułować następujące wnioski:
a) Efekty przeprowadzenia OBO zostały wprowadzone do uchwały budżetowej na 2016 rok, jako zadania do
realizacji, co uzasadnia wniosek o wiążącym charakterze procedury. W związku z przepisami finansowymi,
terminami (np. złożenie projektu uchwały budżetowej do RIO do 15 listopada) należy rozważyć inny harmonogram realizacji OBO, tak by procedura głosowania zakończyła się wcześniej i umożliwiła procedowanie jej
wyników.
b) Po analizie dokumentów, które regulowały przebieg procedury OBO należy stwierdzić, że dochowano zasady przejrzystości i jawności procedury. Z opinii wygłoszonych podczas spotkań organizowanych w ramach
akcji “Masz Głos - Masz Wybór” można wyciągnąć wniosek, że zasady regulujące przebieg OBO powinny być
opracowane przez Zespół Koordynujący, co powoduje, że zespół powinien być powołany przed ogłoszeniem
zarządzenia prezydenta o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących OBO.
c) Mieszkańcom Olsztyna udzielono wsparcia na różnych etapach realizacji procesu OBO, zarówno poprzez
punkty konsultacyjne, strony internetowe, portale społecznościowe, zaangażowanie pracowników Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego oraz współpracujących wydziałów, zespołów: Koordynującego i Opiniującego oraz wolontariuszy miejskich a także poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i radami
osiedlowymi. W ten sposób osiągnięto warunek inkluzywności i otwartości procesu. Ponadto na podstawie
opinii powstałych na zebraniach Zespołu Koordynującego oraz spotkaniu z Radami Osiedlowymi Miasta Olsztyna należy sformułować wniosek o konieczności zwiększenia roli Rad Osiedlowych Miasta Olsztyna oraz
zintensyfikowaniu działań edukacyjno-informacyjnych na olsztyńskich osiedlach.
d) Po przeanalizowaniu organizacji III edycji OBO można sformułować wniosek o konieczności rozszerzenia
obszaru deliberacji, który powinien poprzedzić etap składania wniosków do IV edycji OBO.
e) Olsztyński Budżet Obywatelski został zrealizowany po raz trzeci, co pozwala na sformułowanie wniosku
o długofalowości procesu oraz daje wskazówkę dla jego kontynuacji.

14.2

Ogólne zasady określające budżety partycypacyjne/obywatelskie.
a) Wiążący wynik procedury
b) Przejrzystość i jawność procedury
c) Otwartość i inkluzywność procesu
d) Zapewnienie przestrzeni do deliberacji (debaty) z udziałem mieszkańców
e) Wspieranie aktywności mieszkańców
f) Myślenie długofalowe

14.3

Po przeanalizowaniu raportu można stwierdzić, że III edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego spełnia
podstawowe warunki budżetu partycypacyjnego.
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