
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.

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)6)  Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na drugim piętrze na korytarzu (w Mulmedialnym 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 Mulmedialnym Muzeum czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 
do 17:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 10:00 do 14:00.
 
GGłosowanie odbywać się będzie w terminie od 14 września od godz. 12:00 do 28 września 2017 roku do 
godz. 15:00.

14 września
- rozpoczęcie 
głosowania na 
projekty zgłoszone

 do OBO 

28 września
- zakończenie 
głosowania na 
projekty
 zgłoszone
 do OBO

12 października
- ogłoszenie 
wyników
 głosowania

16 października
- ogłoszenie listy 
projektów 
wybranych do 
realizacji

Zapoznaj się z projektami zakwalifikowanymi
do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

 na rok 2018.

Opisy wszystkich projektów znajdują się w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej 
www.obo.olsztynek.pl 

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

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 

KKarty do głosowania znajdują się w punktach do głosowania bezpośrednio przy urnach oraz są do 
pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl 

Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub 
rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na 
udział w  głosowaniu.

WW przypadku głosowania w wyznaczonych punktach zgodę, o której mowa w punkcie 6, należy dołączyć 
do karty do głosowania (spiąć).

W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę podając swoje dane 
osobowe w formularzu internetowym.

Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę głosów (punktów) i są przyznawane kolejnym 
projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na 2017 rok. 

WWybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek 
na 2018 rok, kieruje do realizacji.

ZASADY GŁOSOWANIA OBO 
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Oświetlenie w stronę cmentarza Ale koncert! – Zenon Martyniuk w Olsztynku

Celem zadania jest wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego w stronę cmentarza 
znajdującego się przy ul. Wilczej. Dzięki pozyskanym środkom zakupionych zostanie sześć latarni 
solarnych oraz dodatkowo przy każdej latarni będzie znajdować się ławka wraz z koszem na śmieci.
Projekt to szansa na poprawę zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu osób zmierzających 
w kierunku cmentarza.

Celem zadania jest organizacja koncertu Zenona Martyniuka polskiego muzyka i piosenkarza, autora 
znanych piosenek takich jak: „Przez twe oczy zielone” i „Życie to są chwile”. Wokalista wystąpiłby dla 
mieszkańców miasta i gminy Olsztynek oraz dla przybyłych turystów. Koncert odbyłby się w czasie 

wakacji.

Celem projektu jest utworzenie nowej strony internetowej miasta Olsztynek pod adresem 
www.olsztynek.pl. Dzięki pozyskanym na ten cel środkom, witryna stanie się bardziej atrakcyjna o 
nowoczesnym i przejrzystym wyglądzie. Wykonana od podstaw pod okiem profesjonalnej firmy 
strona zyska nie tylko nowy layout, ale przede wszystkim stanie się responsywna, czyli dostosowana 
do rozmiaru urządzeń mobilnych. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość zostawienia 

komentarza pod danym artykułem.

Celem zadania jest budowa placu zabaw który składać będzie się z dwóch zestawów zabawek jeden 
przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lata drugi zaś dla dzieci starszych,  zestawy składać się będą 
z wieżyczek, tuneli, zjeżdżalni oraz elementów spinaczkowych. Wycena obejmuje również 
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.  Plac zabaw zlokalizowany ma być na działce numer 
11/ 1 obręb 4 miasta Olsztynek, na której znajduje się Przedszkole Miejskie oraz Żłobek Miejski 
w Olsztynku. W ramach realizacji zadania powstanie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy.

Celem zadania jest zakup i montaż sprzętu sportowo- rekreacyjnego : dwa stoły do ping – ponga, 
dwa stoły do gry w szachy i chińczyka, pomost wiszący – równoważnia, cztery bujaki sprężynowe 
oraz element placu zabaw do ćwiczeń sensorycznych na terenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w 

Olsztynku zgodnie z wykonanym projektem budowy placu zabaw.

Celem zadania jest uporządkowanie fragmentów terenu sąsiadującego z rzeką  Jemiołówką. Prace 
miałyby obejmować:   wykonanie stawu o powierzchni 0,2 - 0,5 hektara, usypanie plaży przy jego 
brzegu. Dodatkowo lekkie spiętrzenie wody na rzeczce pozwoliłoby na uzyskanie akwenu o 
głębokości ok 0,7 metra. Planowane jest dodanie jednej lub dwóch niewielkich kładek 
pozwalających na przekraczanie rzeczki po obu stronach stawu. Poza plażą przy zbiorniku znalazłoby 
się miejsce dla kilku drewnianych ław oraz łąki piknikowej. 

Plaża Staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w 
centrum Olsztynka

Nowa strona internetowa miasta Olsztynek

Kolorado- place zabaw dla dzieci Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej
 w Olsztynku
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