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Wszyscy jesteśmy obywatelami Olsztyna
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Ostatnie miesiące przyniosły wiele ważnych rozwiązań w obszarze rozwoju partycypacji społecznej w naszym mieście. 
Uchwała o możliwości wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców , nowa uchwała o konsultacjach społecznych, 
o inicjatywie lokalnej czy zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi dają solidne podwaliny społeczeństwa obywa -
telskiego. Jestem samorządowcem od wielu lat i dlatego z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że mieszkańcy Olsztyna wraz
ze swoim samorządem zmierzają w dobrą stronę. Naszym wspólnym osiągnięciem jest rozpoczęcie prac nad budżetem obywa-
telskim. Mam świadomość, że to dopiero początek, ale budżet obywatelski ma sukces wpisany w swój podstawowy cel.

Jarosław Skórski, SWAO Zatorze 
- uczestnik akcji Masz Głos Masz Wybór

Pracując nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w naszym mieście, chcemy przyczynić się do grun-
townej zmiany w pojmowaniu i funkcjonowaniu samorządności. Samorząd to my - wszyscy mieszkańcy
Olsztyna. Wspólna decyzja o wydaniu w bieżącym roku 2 milionów złotych pozwoli nam poczuć, że mamy
realny wpływ na nasze otoczenie. Niezwykle istotnym elementem przy konstruowaniu założeń oraz reali-
zacji budżetu obywatelskiego w Olsztynie jest wsparcie, jakiego udzielają nam organizatorzy zadania „Bu-
dżet Osiedlowy” Akcji Masz Głos Masz Wybór, której  głównym celem jest wspieranie i rozwijanie efektywnej
współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami. 

Jan Tandyrak, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna

Trudno jest wyobrazić sobie demokratyczne państwo bez funkcjonowania w nim
organizacji pozarządowych. Jak celnie zauważają sami przedstawiciele, organi -
zacje pozarządowe są szkołami demokracji. Uczą uczestnictwa w debacie pub-
licznej i zgodnego z regułami demokratycznymi konfrontowania własnych
interesów z interesami innych. Co równie ważne, kształtują liderów społecznych,
sprawnych menedżerów. Stanowią także alternatywną drogę wyłaniania się elit

politycznych. Dlatego inicjatywy lokalne są realizowane w Olsztynie od wielu lat. Inicjatywa lokalna
to wspólna inicjatywa samorządu i mieszkańców samodzielnie lub występujących poprzez organi -
zację pozarządową w celu realizacji jakiegoś projektu społecznościowego.

Monika Falej, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych 
Miasta Olsztyna

Na świecie idea budżetu obywatelskiego została wprowadzona w połowie lat dzie-
więćdziesiątych, jako pierwsza w P orto Alegre (Brazylia). W P olsce prekursorem jest
Sopot, który w 2011 roku rozpoczął proces budowania budżetu włączając mieszkań-
ców w planowanie wydatków. Jednocześnie budżet partycypacyjny uzyskał poparcie
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które pracuje nad rozwiązaniami ustawowymi.

Budżet partycypacyjny (obywatelski) to mechanizm pozwalający mieszkańcom konkretnej wspólnoty sa-
morządowej na współdecydowanie o części wydatków publicznych we współpracy z organami władzy.
Formuła budżetu partycypacyjnego zakłada, że mieszkańcy określają też cele i sposób wydatkowania
określonych kwot. Biorą zatem udział w planowaniu wydatków publicznych i ustalaniu 
priorytetów. Dlatego budżet obywatelski jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowa -
nia o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość
działań samorządu terytorialnego.

Monika Michniewicz, 
pełnomocnik Prezydenta Olsztyna 
ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Po dwóch latach funkcjonowania uchwały o konsultacjach społecznych konieczne było
wprowadzenie zmian dostosowujących uchwałę do potrzeb społeczności lokalnej oraz
nowych technik i technologii wykorzystywanych w procesie konsultacji społecznych.
Zmiany w uchwale wypracowane zostały w szerokim procesie konsultacji zarówno
z zainteresowanymi mieszkańcami i grupami nieformalnymi, jak również z organizacjami
pozarządowymi. Naszym celem było stworzenie odpowiednich warunków do dialogu
pomiędzy samorządem a jego mieszkańcami po to, by zasięgnąć ich opinii 
na temat ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania miasta. 

Piotr Janiszewski, 
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (OIU) jest mechanizmem umożliwiają-
cym określonej grupie obywateli wspólnoty samorządowej zgłoszenie projektu
uchwały, który Rada Miasta jest zobligowana rozpatrzyć. Specyfika OIU sprawia,
że klasyfikowana jest ona jako mechanizm demokracji półbezpośredniej. Oby -

watele co prawda oddolnie organizują się, aby złożyć projekt, jednak o tym, czy zostanie on przy -
jęty decyduje organ wyłoniony w wyborach, czyli Rada. 
W Olsztynie OIU wprowadzona została uchwałą Rady Miasta 27 marca 2013 r. Pracę nad jej wpro-
wadzeniem zainicjował na początku zeszłego roku K omitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodaw-
czej (KOIU), nieformalna grupa działaczy społecznych wywodzących się z różnych środowisk 
i organizacji pozarządowych. Ostateczny kształt uchwały wprowadzającej OIU został wypracowany
wspólnym wysiłkiem KOIU oraz Urzędu Miasta Olsztyna, po konsultacjach z wszystkimi siłami poli-
tycznymi w Radzie Miasta. Dzięki temu, chociaż proces ten trwał blisko rok, OIU przyjęta została 
na marcowej sesji jednogłośnie.


