Protokół
z posiedzenia Zespołu Koordynującego Olsztyński Budżet Obywatelski

Termin Spotkania:
Miejsce spotkania:
Uczestnicy:

16 lipca 2014r.
Urząd Miasta
Członkowie Zespołu (zgodnie z załączoną listą obecności)
1. Benedykt Butajło - mieszkaniec
2. Krzysztof Kacprzycki – radny Rady Miasta
3. Dorota Jeżewska - Olszewska – przedstawicielka organizacji
pozarządowej
4. Tomasz Modrzyński – przedstawiciel rady osiedla
5. Arkadiusz Witczak – przedstawiciel rady osiedla
6. Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
7. Bogusław Żmijewski – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna
oraz Katarzyna Zarecka – Biuro Dialogu obywatelskiego Urzędu
Miasta Olsztyna

Przebieg spotkania:
1. Monika Michniewicz przywitała zebranych i przedstawiła plan spotkania. Zgodnie z listą
obecności w spotkaniu zespołu uczestniczyło przynajmniej po 1 osobie z każdej grupy
w związku z czym decyzje podejmowane przez zespół są wiążące.
2. Zgodnie z § 2 ust. 7 zarządzenia nr 172 Prezydenta Olsztyna przeprowadzono procedurę
wyboru Przewodniczącego Zespołu.
Pan Bogusław Żmijewski zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Kasprzyckiego, który wyraził
zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym Zespołu jednogłośnie wybrany został Pan
Krzysztof Kasprzycki.
3. Pani Monika Michniewicz poinformowała, że wpłynęło 196 wniosków, w tym
49 wniosków ogólnomiejskich oraz, że wszystkie wnioski sukcesywnie są weryfikowane pod
względem formalnymi i kolejno będą przedstawiane Zespołowi do zatwierdzenia.
W celu usprawnienia procesu zatwierdzania oraz ewentualnego odwoływania się
od negatywnej oceny formalnej zaproponowała omówienie wniosków ogólnomiejskich
i zgodnie z § 3 ust. 4 Zarządzenia nr 172 podjęcie decyzji o uznaniu projektów
za ogólnomiejskie w przypadkach wniosków budzących wątpliwości.
Zespół podjął następujące uchwały:
1) Uznać projekt nr 49 (Stworzenie miejsca rekreacji, sportu i kultury przy ul. Witosa) za
projekt osiedlowy oraz wystąpić do wnioskodawcy o weryfikacje kosztorysu i dostosowanie
do kwoty 100.000 zł. (przy jednym głosie wstrzymującym).
2) Zatwierdzić negatywną weryfikację formalną wniosków:
- nr 90 – zwiększenie ilości wybiegów dla psów w Olsztynie – wniosek złożony przez osobę,
która nie jest mieszkańcem Olsztyna,
- nr 129 – odnowienie dworca głównego w Olsztynie –teren nie należy do gminy Olsztyn
a inwestycja została zaplanowana w ramach budowy nowego centrum handlowego wraz
z dworcem

- 130 – narciarski wyciąg wodny – inwestycja zaplanowana i realizowana przez prywatnego
inwestora.
- nr 143 – wycieczka do miast Polski realizujący program transportu zbiorowego – wniosek
skierowany do wąskiej grupy radnych miejskich i radnych osiedlowych,
- nr 193, mała architektura: pomnik Wachmistrza Kality - najsłynniejszego polskiego
kawalerzysty ukazanego w serialu "Czterej pancerni i pies" – wniosek złożony po terminie,
- nr 195, Mała architektura: korekta stanu aktualnego na Placu Konsulatu - uzupełnić i dodać
22 Godła Państwowe Polski w rozwoju historycznym – wniosek złożony po terminie,
- nr 196, Edukacja: przeprowadzenie próby technicznej, wykluczenie na czas określony dla
samochodów osobowych wewnętrznych pasów ruchu Al. Piłsudskiego od Kościuszki
do Wysokiej Bramy – wniosek złożony po terminie.
3. Następne spotkanie Zespołu ustalono na dzień 23. lipca 2014r.

Sporządziła: Monika Michniewicz

