
 
 

UWAGA! 

Ze względu na trwającą pandemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę 

COVID-19 zachęcamy do głosownia na projekty za pośrednictwem strony internetowej: 

www.obo.olsztynek.pl 

 

 

Głosowanie odbywa się w terminie  

od 22 października 2021 r. od godz. 8
00

 do 3 listopada 2021 r. do godz. 15
00 

 

 

ZASADY OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

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

www.obo.olsztynek.pl 

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

W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana. 

3. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej: www.obo.olsztynek.pl lub 

poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny  

w wyznaczonym punkcie do głosowania. 

4. Karty do głosowania udostępniane są w punkcie do głosowania bezpośrednio przy urnie 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 (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów. 

6. Pula środków OBO wynosi 300 000,00 zł i może zostać przeznaczona na jeden lub kilka 

projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu. 

7. Wybrane w głosowaniu projekty zostaną zrealizowane w 2022 roku. 

 

Punkty do głosowania znajdują się w następujących lokalizacjach: 

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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu). 

4) Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na parterze na korytarzu. 

 

Punkty do głosowania są czynne od 8
00

 do 15
00

. 
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 

 

Weryfikacja tożsamości (obowiązkowa) 

Imię                         

Nazwisko                         

Adres zamieszkania  
(ulica, nr domu/lokalu) 

                Nr 

domu   
Nr 

lokalu  
  

Imię ojca                         

 

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

L.p. Nazwa projektu zakwalifikowanego do OBO Kwota Punkty 

1. Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku 150 000,00  

2. Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych 123 200,00  

3. Cmentarz ewangelicki przy ul. Mrongowiusza – ocalić od zapomnienia. 150 000,00  

4. Dron STOP SMOG – czyste powietrze w Olsztynku 150 000,00  

5. Street Workout Park w Olsztynku 150 000,00  

6. Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! 150 000,00  

7. 
Album fotograficzny o Olsztynku dla każdego „Miejsca i ludzie. 

Olsztynek w latach 1945-1989”. 
150 000,00  

Razem (Suma oddanych głosów nie może przekroczyć 5 punktów) 
 

 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Olsztynka w celu realizacji 

Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1). 

2) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Olsztynka. 

 

 

 

…………………………………. 
(Własnoręczny podpis osoby głosującej)

 


