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Czy w OBO znów padnie rekord?

P

o raz kolejny olsztynianie wskazywali te
propozycje, które najbardziej przypadły im
do gustu albo uważają
je za najbardziej niezbędne.
Można było zagłosować za
pośrednictwem internetu, ale
także np. w jednym z niemal
50 punktów wrzucić do urny
wypełnioną kartę do głosowania.
— Bez wątpienia zwycięzcami są wszyscy, którzy
przygotowali projekty oraz
wzięli udział w głosowaniu
— przyznaje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
— Po podliczeniu wszystkich
głosów będziemy wiedzieć,
które propozycje cieszyły się
największą popularnością.
Mieszkańcy wybierali spośród 111 projektów. Pomysłodawcy zgłosili 29 zadań zintegrowanych, obejmujących
swym zakresem ponadosiedlową tematykę, zaś pozostałe
to zadania dotyczące najbliższego otoczenia. Łącznie na
realizację tych, które zgromadziły największą liczbę

głosów jest 3,73 mln złotych.
— W 2019 roku zrealizowane zostaną minimum 23 projekty osiedlowe oraz 4 projekty zintegrowane — mówi
Aneta Szpaderska, dyrektor
Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego.
Pod względem frekwencji
rekordowa była edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Olsztynianie wówczas oddali ponad
40 tys. głosów i zdecydowali,
które z pomysłów były realizowane w 2018 roku. W ubiegłym roku bezapelacyjnie
wśród projektów zintegrowanych wygrał projekt Ochotniczej Straży Pożarnej z Gutkowa, który zdobył wtedy 3609
głosów. Koszt projektu, czyli
budowę garaży i remizy strażaków wyceniono na 300
tysięcy złotych. W ubiegłym
roku, po sukcesie zmodernizowanej plaży nad jeziorem
Ukiel, mieszkańcy zgłosili do
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego inicjatywę modernizacji Skandy. Okazało
się, że z pozytywnym ﬁnałem.
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OLSZTYN || Już 22 października poznamy zwycięskie projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie zmiany czekają olsztynian dzięki
Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu w tym roku? Czy tegoroczna edycja będzie równie rekordowa, jak przed rokiem? Okaże się wkrótce.

Duża popularność toru rowerowego Pumptrack sprawiła, że mieszkańcy chcieli,
by został on powiększony. To zwycięski projekt edycji z 2017 roku.
Projekt obejmował zagospodarowanie plaży trawiastej.
A także stworzenie 25-metrowego pływającego pomostu,
wiaty z grillem, boiska do siatkówki plażowej z trybunami.
W efekcie plaża nad Skandą
ma nową zieleń, nasadzenia
i świeży piasek. Została też
specjalnie przystosowana dla

rowerzystów i niepełnosprawnych osób. Wśród projektów
osiedlowych wygrał ten, dzięki któremu powstanie biblioteka na Dajtkach. Mieszkańcy Osiedla Grunwaldzkiego
chcieli z kolei, by rozbudowany został tor rowerpwy
Pumptrack. Jak będzie
w tym roku? Które projekty

otrzymają największą liczbę
głosów? Tego dowiemy się już
22 października.
W ubiegłym roku mieliśmy
rekordową frekwencję. A jakie
spostrzeżenia mają urzędnicy
w tym roku?
— Nie tylko budżet partycypacyjny wskazuje na zaangażowanie mieszkańców w życie mia-

sta, to także podwórka z natury,
inicjatywy lokalne czy warsztaty
konsultacyjne — tłumaczy Aneta Szpaderska. — Oczywiście
liczba oddanych głosów wskazuje na poziom zaangażowania,
ale nie frekwencja jest najważniejsza. Największą wartością
OBO jest etap planowania
a następnie składania wniosków
i propozycji.
Kiedy tegoroczne projekty
będą realizowane? Wszyscy
czekają na nowe place zabaw,
chodniki, ale też wydarzenia
kulturalne, które mają być ﬁnansowane dzięki OBO.
— Zgodnie z zasadami OBO,
po uzyskaniu wyników głosowania zwycięskie projekty
traﬁają do uchwały budżetowej dotyczącej kolejnego roku
— dodaje Aneta Szpaderska.
— Dlatego w 2018 roku głosujemy na OBO 2019. Wszystkie
zwycięskie projekty powinny
być zrealizowane do końca
2019 roku. W uzasadnionych
przypadkach termin ten można
wydłużyć o kolejne 6 miesięcy.
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Po sukcesie zmodernizowanej plaży nad jeziorem Ukiel,
mieszkańcy zgłosili do OBO inicjatywę modernizacji
Skandy. Teraz plaża już jest gotowa
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