
 
W ramach kwoty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać przeznaczone na jeden 

lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu przeprowadzonym wśród 

mieszkańców Olsztynka. Pula środków w II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego wynosi  

250 000 zł 
 

Zasady Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 

1. Opisy wszystkich projektów znajdują się w punktach do głosowania oraz na stronie 

internetowej www.obo.olsztynek.pl  

2. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek.  

3. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do 

zapieczętowanej urny w wyznaczonych punktach do głosowania lub głosowanie elektroniczne 

za pośrednictwem strony internetowej www.obo.olsztynek.pl  

4. Karty do głosowania znajdują się w punktach do głosowania bezpośrednio przy urnach oraz są 

do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl  

5. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu 

projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów. 

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w  głosowaniu.  

7. W przypadku głosowania w wyznaczonych punktach zgodę, o której mowa w punkcie 6, 

należy dołączyć do karty do głosowania (spiąć). 

8. W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę podając 

swoje dane osobowe w formularzu internetowym. 

9. Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę punktów i są przyznawane 

kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków 

przypadających na 2018 rok.  

10. Wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Gminy 

Olsztynek na 2018 rok, kieruje do realizacji. 

 

Punkty do głosowania na terenie Olsztynka:  

1) Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji, 

2) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,  

3) Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, na parterze (w holu), 

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Świerczewskiego 19, na parterze 

(w holu), 

5) Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze na korytarzu, 

6) Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na drugim piętrze na korytarzu (w Multimedialnym 

Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka). 

 

Punkty do głosowania wymienione w pkt. od 1 do 5 czynne będą od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8
00

 do 15
00

.  

Punkt do głosowania w Multimedialnym Muzeum czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 

10
00

 do 17
00

 oraz od soboty do niedziele w godzinach od 10
00

 do 14
00

.  

 

Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 14 września od godz. 12:00 do 28 września 2017 

roku do godz. 15:00. 

 

 

http://www.obo.olsztynek.pl/
http://www.obo.olsztynek.pl/
http://www.obo.olsztynek.pl/


 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 

 

Weryfikacja tożsamości (obowiązkowa) 

 

Imię, imiona                         

Nazwisko                         

Adres zamieszkania  
(ulica, nr domu/lokalu) 

                Nr 

domu   
Nr 

lokalu  
  

PESEL             

Imię ojca                         

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie do głosowania na projekty 

zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego” dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu 

Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2018 rok zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”. 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Olsztynka 

 

…………………………………. 
podpis osoby głosującej pełnoletniej  

lub rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

Masz do rozdysponowania 5 punktów, które możesz przyznać jednemu lub kilku projektom:  

L.p. Nazwa projektu zakwalifikowanego do OBO Kwota Punkty 

1. Oświetlenie w stronę cmentarza. 60 000,00  

2. 
Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym 

stawem w centrum Olsztynka 
100 000,00 

 

3. Kolorado – place zabaw dla dzieci 100 000,00  

4. Ale koncert! – Zenon Martyniuk w Olsztynku 50 000,00  

5. Nowa strona internetowa miasta Olsztynek. 28 000,00  

6. 
Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej 

w Olsztynku 
51 200,00 

 

Razem  (Suma oddanych głosów nie może przekroczyć 5 punktów) 
 

 

Uwaga! 

Jeśli, w dniu głosowania nie ukończyłeś 18 roku życia, powinieneś dołączyć do karty zgodę rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.   

Druki zgody rodzica/opiekuna prawnego powinny być dostępne przy urnach razem z kartą do głosowania oraz 

są do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obo.olsztynek.pl/


 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* na udział osoby niepełnoletniej w projekcie 

Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2018 rok 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany*…………………………………..……………………........................... 

zamieszkała/zamieszkały*………………………………………………………………………….….., 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ……………………………………………….. 

zamieszkałej/zamieszkałego*………………………………………………………………….. oraz 

że wyrażam zgodę na jej/jego* udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018, 

poprzez zgłoszenie propozycji projektu do zrealizowania/udział w głosowaniu*, w tym na 

przetwarzanie jej/jego* danych osobowych na potrzeby realizacji ww. projektu.  

Na podstawie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza 

Olsztynka w celu realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

…………………………………… 

miejscowość, data 

…………………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

* Niewłaściwe skreślić. 

 

Administratorem danych jest Burmistrz Olsztynka z siedzibą w Olsztynku, Ratusz 1.  

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji projektu Olsztynecki Budżet Obywatelski 

na 2018 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo  

w procesie. 

 


