
 
 

 

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 

 
 

Lp. 

 

Nazwa projektu zakwalifikowanego 

do OBO 

 

Skrócony opis projektu Kwota 

1. 
Od świadomego przedszkolaka 

do bezpiecznego strażaka! 

 

Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. 

środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia 

pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. 

W ramach zadania zostaną zakupione także pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, 

przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. 

Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków - ratowników biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz zwiększy świadomość 

z zakresu bezpiecznych zachowań najmłodszych mieszkańców miasta. 

150 000,00 

2. 

Album fotograficzny o Olsztynku dla 

każdego. "Miejsca i ludzie. Olsztynek 

w latach 1945-1989." 

 

Wydawnictwo - Album fotograficzny o Olsztynku dla każdego. Album otrzyma każdy 

mieszkaniec Olsztynka, który wyrazi zainteresowanie. Projekt zakłada wydanie albumu 

ze zdjęciami archiwalnymi Olsztynka pochodzącymi ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół 

Olsztynka, innych dostępnych archiwów oraz osób prywatnych. Poza ok. 300 fotografiami, 

dodatkowo album będzie zawierał część opisową. Planowany nakład to 3 tys. egzemplarzy 

z możliwością jego zwiększenia. 

150 000,00 



 

3. 

Cmentarz ewangelicki przy  

ul. Mrongowiusza – ocalić od 

zapomnienia. 

Cmentarz ewangelicki w Olsztynku – ocalić od zapomnienia to projekt mający na celu 

rewitalizację dawnego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Mrongowiusza. 
Dziś to miejsce aż prosi się, by przywrócić mu dawną świetność. Teren wymaga oczyszczenia 

z dziko rosnących krzewów, wycięcia połamanych drzew, przywrócenia alejek, ustawienia 

ławek i latarni oraz kamiennej płyty upamiętniającej to miejsce. Tym bardziej, że jest 

usytuowane bardzo blisko zabytkowej wieży ciśnień, Szkoły Podstawowej im. Noblistów 

Polskich oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Niezbędne byłoby też wykonanie 

kamiennych schodów od strony ul. Wodociągowej oraz od strony ul. Mrongowiusza 

zapraszających do odwiedzania tego zapomnianego już miejsca. Podmurówka kamienna 

okalająca cmentarz wymaga uzupełnienia w brakujące przęsła kutego ogrodzenia. 

Tak niewiele trzeba, by przywrócić pamięć miejscom zapomnianym i ważnym historycznie. 

Dzięki realizacji projektu poprawi się estetyka tej części miasta. 

150 000,00 

4. 
Defibrylatory dla lokalnych instytucji 

publicznych 

 

Projekt zakłada zakup nowoczesnych automatycznych defibrylatorów AED - urządzeń 

do ratowania zdrowia i życia. Defibrylatory zostaną zlokalizowane w lokalnych instytucjach 

publicznych, czyli miejscach, gdzie przebywa najwięcej mieszkańców miasta. Dodatkowo 

w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi 

AED dla mieszkańców i pracowników instytucji publicznych. 

123 200,00 

5. 
Dron STOP SMOG – czyste 

powietrze w Olsztynku 

 

Zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródeł emisji i identyfikowania zanieczyszczeń 

powietrza z palenisk domowych. 

 

150 000,00 

6. 
Budowa szlaku pieszo – rowerowego 

w Parku Miejskim w Olsztynku 

 

Przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego 

w Olsztynku. Odbudowa szlaku pieszo-rowerowego na nasypie zbudowanym w latach  20-

tych XX wieku byłaby I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku. 

Nastąpiłoby skomunikowanie miasta z Zajazdem Mazurskim i DPS-em. Szlak pieszo-

rowerowy o długości 425 m rozpocząłby się  w okolicach Stadionu Miejskiego w Olsztynku, 

będzie przebiegał przez wiadukt, następnie przy Zajeździe Mazurskim i zakończy się 

na wysokości Stacji LPG. W ramach zadania zostanie również naprawiony odcinek chodnika 

od ul. Zajęczej do ul. Olsztyńskiej (poza ogrodzeniem Stadionu Miejskiego w Olsztynku). 

Chodnik zostanie wyremontowany, nierówności zniwelowane, a samosiewy po obu stronach 

chodnika wykarczowane. 

150 000,00 



 

7. Street Workout Park w Olsztynku 

 

Celem projektu jest stworzenie Parku do uprawiania Street workoutu, czyli aktywności 

fizycznej polegającej na wykorzystywaniu masy własnego ciała przy pomocy dedykowanych 

urządzeń. Będzie to pierwszy specjalistyczny i w pełni wyposażony tego typu park 

w Olsztynku do ćwiczeń siłowych. Miejsce będzie ogólnodostępne. Każdy będzie mógł 

trenować swoje ciało i umysł, rozwijać pasję oraz spędzać czas wolny. 

150 000,00     

Razem: 1 023 200,00 

 

 

Lista projektów odrzuconych  
 

Lp. Nazwa projektu  Skrócony opis projektu Kwota 

1. 
Wybieg dla psów 

w Olsztynku 

 

Projekt zakłada stworzenie profesjonalnego wybiegu dla psów na terenie miasta Olsztynka wyposażonego 

w urządzenia do uprawiania psich sportów. Niech będzie to miejsca spotkań naszych czworonożnych przyjaciół 

i ich właścicieli. 150 000,00 

Razem: 150 000,00 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 września 2021 r. zostało zgłoszonych 8 projektów: 

1) Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! -  na kwotę 150 000,00 zł  

2) Album fotograficzny o Olsztynku dla każdego. "Miejsca i ludzie. Olsztynek w latach 1945-1989." - na kwotę 150 000,00 zł 

3) Cmentarz ewangelicki przy ul. Mrongowiusza – ocalić od zapomnienia. - na kwotę 150 000,00 zł  

4) Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych - na kwotę 123 200,00 zł 

5) Dron STOP SMOG – czyste powietrze w Olsztynku - na kwotę 150 000,00 zł 

6) Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku - na kwotę 150 000,00 zł 

7) Wybieg dla psów w Olsztynku - na kwotę 150 000,00 zł 

8) Street Workout Park w Olsztynku - na kwotę 150 000,00 zł 

W dniu 17 września 2021 r. ww. projekty zostały zweryfikowane pod względem formalnym, a następnie przekazane zostały 

do weryfikacji merytoryczno-prawnej. W dniu 21 września 2021 r. Burmistrz Olsztynka na podstawie zarządzenia nr K/57A/21 powołał Zespół 

ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Do zadań Zespołu należało zweryfikowanie 

projektów złożonych w ramach Budżetu pod kątem zgodności z kryteriami i wymogami określonymi w § 2 i § 16 uchwały Nr VIII-57/2019 

Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 24 września 

2021 r. odbyło się spotkanie Zespołu, podczas którego omówiono projekty, a następnie zostały one rozdzielone na poszczególnych członków 

Zespołu (pracowników Urzędu) w celu szczegółowej weryfikacji. Podczas weryfikacji projektów, w przypadku większości wniosków, 

wystosowane zostały oficjalne pisma do ich autorów m.in. o uzupełnienie brakujących dokumentów (tj. oświadczeń potwierdzających gotowość 

do współpracy instytucjonalnej), udzielenie niezbędnych wyjaśnień, a także o dokonanie korekt wniosków w zakresie ich kosztów, zakresów 

oraz lokalizacji. W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję autorzy projektów kontaktowali się członkami Zespołu w celu omówienia 

i uzupełnienia wskazanych braków. W Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbyły się cztery spotkania z autorami następujących wniosków: 

1) Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! 

2) Album fotograficzny o Olsztynku dla każdego. "Miejsca i ludzie. Olsztynek w latach 1945-1989.", 

3) Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych, 

4) Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku. 



 
Dwa projekty spośród zgłoszonych w tegorocznej edycji OBO brały już udział w głosowaniu w ubiegłym roku jako projekty zgłoszone 

do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w związku z tym ich weryfikacja była w pewien sposób uproszczona, niemniej jednak projekty 

te wymagały ponownego wprowadzenia zmian w celu ich pozytywnej oceny. W takcie weryfikacji projektów członkowie Zespołu kontaktowali 

się również z różnymi firmami w sprawie wyceny robót.  

Członkowie Zespołu poinformowali Burmistrza Olsztynku, że projekt pn.: „Wybieg dla psów w Olsztynku” nie może zostać 

zweryfikowany pozytywnie ze względu na poniższe okoliczności. 

Autor propozycji zadania pn. „Wybieg dla psów w Olsztynku” jako miejsce realizacji zamierzenia wskazał działki oznaczone nr 182/28 

i 182/29, obręb 4, miasta Olsztynek. Na terenie ww. działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek 

uchwalony Uchwałą Nr XLIX-448/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 04 września 2018 r. dla terenów przy ulicy Jagiełły, Strażackiej, 

Grunwaldzkiej, Mazurskiej, Warszawskiej, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego w dniu 

09 października 2018 r. pod pozycją 4188, zgodnie z którym teren wyżej wymienionych działek znajduje się w strefie oznaczonej w planie 

miejscowym symbolem 2U – tereny zabudowy usługowej. W związku z tym, wskazana we wniosku lokalizacja zamierzenia jest niezgodna 

z zapisami planu miejscowego, a tym samym § 2 pkt. 2 ppkt. 4) Uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 

2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z którym w ramach procedury OBO nie mogą być realizowane 

projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi 

uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. O braku zgodności wniosku z planem miejscowym poinformowano autora projektu, 

a także, że wskazane miejsce do realizacji inwestycji to teren przeznaczony do sprzedaży. Mając powyższe na uwadze, wezwano wnioskodawcę 

do wskazania nowej lokalizacji dla zadania oraz dokonania korekty budżetu oraz harmonogramu działań związanych z wykonaniem projektu 

z uwagi na wymaganą dokumentację projektową. Wnioskodawca nie dokonał korekty wniosku w wyznaczonym terminie, wobec czego wniosek 

nie mógł zostać zweryfikowany pozytywnie. 

W związku z powyższym projekt pn.: „Wybieg dla psów w Olsztynku” został odrzucony. 

Pozostałe projekty zostały zweryfikowane pozytywnie i zakwalifikowane do głosowania w ramach OBO na 2022 rok. 

 

 

Olsztynek, dnia 12.10.2021 r.                                                                                                                     Burmistrz Olsztynka 

                                                                                                                                                                  /-/ Mirosław Stegienko 


