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W ostatnich latach w Olsztynie poddano konsultacjom społecznym kilkadziesiąt projektów 
i przedsięwzięć realizowanych ze środków komunalnych. Ratusz nigdy nie dokonał jednak
całościowej analizy przeprowadzonych konsultacji, wskazującej, czy spełniały one wymogi 
prawa miejscowego, odpowiadały powszechnie uznanym standardom i zapewniały 
olsztynianom rzeczywisty wpływ na decyzje Prezydenta Olsztyna.
 
Wobec tego wiosną 2016 roku zdecydowaliśmy się przygotować raport poddający rzetelnej
ocenie konsultacje społeczne, które przeprowadzono w Olsztynie od 2 maja 2011 
do 10 czerwca 2016 roku. Niniejszy dokument kierujemy zarówno do mieszkańców 
uczestniczących w konsultacjach, jak i tych, którzy dotychczas nie brali udziału w tej formie 
dialogu z władzami samorządowymi. Liczymy również na to, że informacje zawarte w naszym 
raporcie zostaną przeanalizowane przez pracowników olsztyńskiego ratusza i przyczynią 
się do zmian w sposobie organizacji konsultacji społecznych. Ponadto mamy nadzieję, 
że raport będzie pomocny osobom i organizacjom społecznym, które chciałyby poddać ocenie 
konsultacje społeczne prowadzone w innych miejscowościach.
 
Uważamy, że obywatele mogą i powinni mieć znaczny wpływ na decyzje podejmowane przez 
administrację samorządową. Wymaga to jednak nie tylko udziału mieszkańców w samych 
konsultacjach, ale również zaangażowania w kontrolę ich przebiegu.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 
10-010 Olsztyn, KRS: 0000329459. 

www.fro.olsztyn.pl
fro@fro.olsztyn.pl 
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Krzysztof Suchowiecki i Paweł Szczur - treść raportu
Michał Jabłczyński - skład i opracowanie graficzne
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Raport w skrócie

Cel:
Sprawdzić, czy w Olsztynie konsultacje społeczne przeprowadzane są zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz czy ich forma gwarantuje mieszkańcom wpływ na decyzje 
podejmowane przez ratusz

Liczba konsultacji poddanych ocenie: 
40

Okres, w którym przeprowadzano oceniane konsultacje:
Od 2 maja 2011 do 10 czerwca 2016 roku

Jakie konsultacje ocenialiśmy:
Konsultacje przeprowadzane na podstawie przepisów:

           - wygasłej Uchwały NR IV/15/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie      
 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami    
 Gminy  Olsztyn (dalej  „Uchwała z 2011 r.”)

           - obowiązującej obecnie Uchwały NR XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna 
              z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
 społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn (dalej  „Uchwała z 2013 r.”)

Źródła informacji:
         - Dokumenty dostępne na stronie Platformy Konsultacji Społecznych Miasta Olsztyna 
 (www.konsultacje.olsztyn.eu)

           - Zarządzenia Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dostępne 
 na platformie konsultacji społecznych lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
 (bip.olsztyn.eu/bip/dokument/197239/zarzadzenia_prezydenta_olsztyna/)

           - Protokoły z sesji Rady Miasta Olsztyna dostępne na stronie 
              Biuletynu Informacji Publicznej (bip.olsztyn.eu/bip/folder/3098/sesje_rady_miasta/)

           - Informacje z działalności międzysesyjnej Prezydenta Olsztyna dostępne na stronie   
 Biuletynu Informacji Publicznej 
 (bip.olsztyn.eu/bip/folder/3083/informacje_z_dzialalnosci/)

Dokumenty niezamieszczone na wspomnianych stronach zostały odnalezione za pomocą 
wyszukiwarki Google.

Konsultacje
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http://www.konsultacje.olsztyn.eu/
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/197239/zarzadzenia_prezydenta_olsztyna/
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3098/sesje_rady_miasta/
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3083/informacje_z_dzialalnosci/
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Liczba dni pomiędzy wydaniem zarządzenia a rozpoczęciem konsultacji
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Ile dni upłynęło pomiędzy wydaniem 
zarządzenia o przeprowadzeniu 
konsultacji a rozpoczęciem konsultacji?
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Liczba dni pomiędzy wydaniem zarządzenia a pierwszym spotkaniem/warsztatami
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lub warsztatami dla mieszkańców?
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Informacja dodatkowa:
Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 załącznika do uchwały z 2013 roku czas trwania konsultacji 
nie może być krótszy niż 14 dni. Uchwała z 2011 roku nie zawierała takiego postanowienia.

20

15

10

5

Li
cz

ba
 k

on
su

lto
w

an
yc

h 
pr

oj
ek

tó
w

Czas trwania konsultacji (w dniach)

0
14-27 28-41 42-55 56-69 84-97 98

-111
126
-139

140
-153

154
-167

196
-209

19

9

3
2 21 1 1 11

Ile dni trwały konsultacje?

Konsultacje
pod lupą



8

Informacja dodatkowa:
Braliśmy pod uwagę spotkania przeznaczone dla wszystkich mieszkańców (nie uwzględnialiśmy
spotkań dla konkretnych grup czy organizacji). Jeśli niemożliwa była wery�kacja, czy i kiedy 
odbyło się spotkanie przewidziane w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu 
konsultacji, uznawaliśmy, że spotkanie nie miało miejsca.
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mieszkańców Olsztyna odbyło się 
w trakcie konsultacji społecznych?
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Informacja dodatkowa:
Wykres ilustruje długość przerw pomiędzy kolejnymi spotkaniami dla mieszkańców w trakcie 
konsultacji społecznych. W związku z tym uwzględniliśmy tylko te konsultacje, w ramach 
których odbyły się co najmniej 2 spotkania.

 

Komentarz:
Zbyt krótki czas pomiędzy kolejnymi spotkaniami konsultacyjnymi powoduje, że ani mieszkańcy, 
ani urzędnicy biorący udział w konsultacjach nie mogą rzetelnie się do nich przygotować 
(np. zapoznać się z materiałami informacyjnymi i przeanalizować już zgłoszonych wniosków).
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Informacja dodatkowa:
Braliśmy pod uwagę warsztaty przeznaczone dla wszystkich mieszkańców (nie uwzględniliśmy 
warsztatów dla konkretnych grup czy organizacji). Jeśli niemożliwa była wery�kacja, czy i kiedy 
odbyły się warsztaty przewidziane w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu 
konsultacji, uznawaliśmy, że warsztaty nie miały miejsca.

Konsultacje
pod lupą

Nie przeprowadzono warsztatów

Przeprowadzono warsztaty

38

2

Czy w trakcie konsultacji przeprowadzono 
warsztaty otwarte dla wszystkich 
mieszkańców Olsztyna?
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Informacja dodatkowa:
Sprawdziliśmy, w trakcie których konsultacji społecznych w jakikolwiek sposób wykorzystano 
internetową platformę konsultacji społecznych (dane zwery�kowaliśmy na podstawie treści 
zarządzeń Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu konsultacji).

Konsultacje
pod lupą

Nie wykorzystano platformy

Wykorzystano platformę
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6

Czy do konsultacji wykorzystano 
internetową platformę konsultacji 
społecznych?
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Informacja dodatkowa:
Sprawdziliśmy, w trakcie których konsultacji społecznych można było składać wnioski w formie 
papierowej (dane zwery�kowaliśmy na podstawie zarządzeń Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu 
konsultacji).

Konsultacje
pod lupą

Nie można było składać wniosków

Można było składać wnioski
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Czy w trakcie konsultacji można było 
składać wnioski w formie papierowej?



13

Informacja dodatkowa:
Sprawdziliśmy, w trakcie których konsultacji społecznych można było składać wnioski pocztą 
elektroniczną (dane zwery�kowaliśmy na podstawie zarządzeń Prezydenta Olsztyna 
o przeprowadzeniu konsultacji).

Konsultacje
pod lupą

Nie można było składać wniosków pocztą elektroniczną

Można było składać wnioski pocztą elektroniczną
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Czy w trakcie konsultacji można było 
składać wnioski za pośrednictwem poczty 
elektronicznej?
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Legenda:
RDPP – Rada Działalności Pożytku Publicznego
ROPMO – Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
NGO – organizacje pozarządowe

 

Informacja dodatkowa:
Informacje o innych formach konsultacji pochodzą z zarządzeń Prezydenta Olsztyna 
o przeprowadzeniu konsultacji. W niektórych przypadkach z powodu braku informacji 
nie mogliśmy zwery�kować, czy faktycznie przeprowadzono konsultacje we wszystkich 
formach przewidzianych w odpowiednim zarządzeniu.

Opiniowanie projektu przez RDPP i ROPMO
Projekt przekazany NGO do zaopiniowania
Ankiety bądź badania opinii publicznej
Spotkania lub warsztaty z NGO, ROPMO, RDPP
Spotkania lub warsztaty z konkretnymi grupami (radni, przedsiębiorcy z danej ulicy, 
platforma ekomobilności itp.) lub z radami osiedli
Wywiad grupowy
Wrzucanie propozycji do urn / składanie opinii do protokołów
Grupa liderów, powołanie specjalnego zespołu
Debata
Konsultacje branżowe
Spacer badawczy
Wyłożenie dokumentu w miejscu publicznym

8
7
7
6

6
2
3
2
1
1
1
1

Jak często wykorzystywano inne formy 
konsultacji?
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Informacja dodatkowa:
Zgodnie z § 2 ust. 6 załącznika do uchwały z 2013 roku zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji 
powinno być umieszczone na platformie konsultacji społecznych w ciągu czterech dni 
od jego podpisania.
Uchwała z 2011 roku nie zawiera analogicznych regulacji.

Konsultacje
pod lupą

Nie zamieszczono zarządzenia

Zamieszczono zarządzenie
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14

Czy na internetowej platformie konsultacji 
społecznych zamieszczono zarządzenie 
o przeprowadzeniu konsultacji?
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Informacja dodatkowa:
Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały z 2013 roku protokoły ze spotkań 
z mieszkańcami powinny być zamieszczane na internetowej platformie konsultacji społecznych.
Uchwała z 2011 roku nakazywała publikację protokołów na stronie internetowej miasta.

Konsultacje
pod lupą

Nie opublikowano protokołów

Opublikowano protokoły

10 11

Czy opublikowano protokoły ze spotkań 
z mieszkańcami?
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Informacja dodatkowa
Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały z 2013 roku Prezydent Olsztyna ma obowiązek 
opublikować raport z konsultacji na internetowej platformie konsultacji społecznych 
w ciągu 30 dni od ich zakończenia. Raport powinien zawierać informacje o przebiegu 
konsultacji, złożone wnioski, wyniki badań społecznych (jeśli je przeprowadzono), wnioski 
uwzględnione w planach dotyczących konsultowanego tematu oraz wnioski odrzucone 
(z uzasadnieniem odrzucenia).
Uchwała z 2011 roku nakazywała publikowanie ww. informacji na internetowej platformie 
konsultacji społecznych, jednak nie określono, że dokonuje się tego w formie raportu.

 Komentarz
Na wykresie wskazaliśmy także te przypadki, kiedy raport były zamieszczany na serwerze
miasta, jednak nie publikowano go na platformie konsultacji społecznych.

Konsultacje
pod lupą

18 17

5 Prezydent opublikował raport
na platformie konsultacji 
społecznych

Brak raportu

Raport został zamieszczony 
na serwerze miasta, ale prezydent
nie opublikował go na platformie

Czy i w jaki sposób Prezydent Olsztyna 
opublikował raport z konsultacji 
społecznych (lub informacje składające 
się na raport)?
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Informacja dodatkowa
Braliśmy pod uwagę to, czy w raporcie z konsultacji społecznych dany wniosek został wyraźnie 
oznaczony jako uwzględniony. Jeżeli przy wniosku podano adnotacje takie jak: „przyjęto 
do wiadomości”, „zostanie rozpatrzony na późniejszym etapie” lub udzielono dłuższej odpowiedzi 
bez jednoznacznego wskazania sposobu rozpatrzenia, uznawaliśmy, że nie przedstawiono 
informacji o uwzględnieniu lub odrzuceniu takiego wniosku.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały z 2013 roku prezydent ma obowiązek opublikować 
raport z konsultacji na internetowej platformie konsultacji społecznych w ciągu 30 dni 
od ich zakończenia. Raport powinien zawierać informacje o przebiegu konsultacji, złożone 
wnioski, wyniki badań społecznych (jeśli je przeprowadzono), wnioski uwzględnione w planach 
dotyczących konsultowanego tematu oraz wnioski odrzucone (z uzasadnieniem odrzucenia).
Uchwała z 2011 roku nakazywała publikowanie ww. informacji na internetowej platformie 
konsultacji społecznych, jednak nie określono, że dokonuje się tego w formie raportu.

Konsultacje
pod lupą

18 14

8 Prezydent nie opublikował 
uwzględnionych wniosków

Brak raportu

Prezydent opublikował
uwzględnione wnioski

Czy Prezydent Olsztyna opublikował 
uwzględnione wnioski?
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Informacja dodatkowa
Braliśmy pod uwagę to, czy w raporcie z konsultacji społecznych dany wniosek został wyraźnie 
oznaczony jako odrzucony i czy podano uzasadnienie odrzucenia. Jeżeli przy wniosku podano 
adnotacje takie jak: „przyjęto do wiadomości”, „zostanie rozpatrzony na późniejszym etapie” 
lub udzielono dłuższej odpowiedzi bez jednoznacznego wskazania sposobu rozpatrzenia, 
uznawaliśmy, że nie przedstawiono informacji o uwzględnieniu lub odrzuceniu takiego wniosku.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały z 2013 roku prezydent ma obowiązek opublikować 
raport z konsultacji na internetowej platformie konsultacji społecznych w ciągu 30 dni 
od ich zakończenia. Raport powinien zawierać informacje o przebiegu konsultacji, złożone 
wnioski, wyniki badań społecznych (jeśli je przeprowadzono), wnioski uwzględnione w planach 
dotyczących konsultowanego tematu oraz wnioski odrzucone (z uzasadnieniem odrzucenia).
Uchwała z 2011 roku nakazywała publikowanie ww. informacji na internetowej platformie 
konsultacji społecznych, jednak nie określono, że dokonuje się tego w formie raportu.

Konsultacje
pod lupą

18 14

8 Prezydent nie opublikował 
odrzuconych wniosków

Brak raportu

Prezydent opublikował
odrzucone wnioski

Czy Prezydent Olsztyna opublikował 
odrzucone wnioski wraz z uzasadnieniem 
ich odrzucenia?
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Informacja dodatkowa:
Ocenialiśmy, czy wnioski uwzględnione i odrzucone zostały przedstawione w odrębnych 
rozdziałach raportu. Dzięki takiemu rozróżnieniu dokument jest bardziej czytelny.

18

4

18

Pogrupowano wnioski

Nie pogrupowano wniosków

Brak raportu

Czy w raporcie z konsultacji pogrupowano 
wnioski uwzględnione i odrzucone?

Konsultacje
pod lupą
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Informacja dodatkowa:
Zgodnie z § 8 ust. 3 załącznika do uchwały z 2013 roku Prezydent Olsztyna zobowiązany 
jest do informowania radnych o przeprowadzonych konsultacjach w informacji z działalności 
międzysesyjnej; zgodnie z § 7 ust. 2 załącznika do uchwały z 2011 roku Prezydent Olsztyna 
był zobowiązany do przedstawienia wyników konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Oceniając, czy prezydent wypełnił wspomniany obowiązek, wery�kowaliśmy treść informacji 
międzysesyjnych za okres obejmujący dzień zakończenia konsultacji (w przypadku konsultacji 
przeprowadzonych na podstawie uchwały z 2013 roku) lub treść protokołów z najbliższej 
sesji Rady Miasta przeprowadzonej po zakończeniu konsultacji (w przypadku konsultacji 
przeprowadzonych na podstawie uchwały z 2011 roku).

Konsultacje
pod lupą

Prezydent nie udzielił
radnym informacji

Prezydent udzielił
radnym informacji

32

8

Czy Prezydent Olsztyna udzielił radnym 
informacji o przeprowadzonych 
konsultacjach?
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Konsultacje
pod lupą

- Okres pomiędzy wydaniem zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji a ich rozpoczęciem 
  był zazwyczaj bardzo krótki (w 31 przypadkach z 40 analizowanych wynosił mniej niż 14 dni)
- Większość konsultacji trwała dość krótko (w 31 przypadkach krócej niż 2 miesiące)
- W prawie połowie przypadków (19 z 40) nie odbyło się ani jedno spotkanie otwarte 
  dla wszystkich mieszkańców
- W zaledwie 8 przypadkach przeprowadzono dwa lub więcej spotkań
- Bardzo rzadko stosowano bardziej angażujące formy konsultacji, np. warsztaty czy spotkania 
  z konkretnymi grupami mieszkańców
- W 14 przypadkach nie zamieszczono na internetowej platformie konsultacji społecznych
  zarządzenia Prezydenta Olsztyna o przeprowadzeniu konsultacji
- Prezydent Olsztyna wielokrotnie nie wypełniał obowiązku publikowania protokołów 
  ze spotkań oraz raportów z konsultacji: brak protokołów w 10 przypadkach 
  (spotkania odbywały się w 21 przypadkach) oraz brak raportów z konsultacji w 23 przypadkach
- Jedynie w 8 przypadkach Prezydent Olsztyna podał do publicznej wiadomości wyraźnie 
  oznaczone wnioski uwzględnione oraz wnioski odrzucone wraz z uzasadnieniem
- Prezydent Olsztyna wielokrotnie (w 32 przypadkach) nie wypełniał obowiązku informowania 
  radnych o przeprowadzonych konsultacjach

Dodatkowe spostrzeżenia
- Urząd Miasta nie zawsze rozpatrywał wnioski zgłaszane na platformie
- Niejednokrotnie nie realizowano postanowień dotyczących formy konsultacji i/lub liczby 
  spotkań zawartych w zarządzeniach prezydenta
- Niektóre raporty są w rzeczywistości protokołami ze spotkań
- Raportów nie tworzy się według jednolitego schematu, przez co bardzo często są mało 
  czytelne i chaotyczne
- Nie ma jednolitego schematu rozmieszczenia informacji na podstronach dotyczących 
  poszczególnych projektów na platformie konsultacji społecznych 
- Na platformie konsultacji społecznych pracownicy Urzędu Miasta zazwyczaj udzielają 
  odpowiedzi z anonimowych kont
- Część raportów nie jest podpisana, ani nie zawiera informacji o autorze
- Informacje dostępne na platformie konsultacji społecznych uniemożliwiają zwery�kowanie, 
  w jaki sposób, kiedy i kogo poinformowano o planowanych konsultacjach społecznych
- Ewaluacja konsultacji jest dokonywana w formie ustnej w trakcie spotkań roboczych, 
  które nie są protokołowane (informacja uzyskana na podstawie przepisów ustawy o dostępie 
  do informacji publicznej)

Wnioski wynikające z analizy danych 
liczbowych
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Konsultacje
pod lupą

- Co do zasady konsultacje powinny trwać dłużej niż dotychczas. Większość ocenionych 
  przez nas konsultacji dotyczyła dużych i skomplikowanych projektów, mimo to trwały 
  one dość krótko
- Konsultacje o wiele częściej powinny przybierać bardziej aktywne formy. Oprócz spotkań 
  informacyjnych czy możliwości składania wniosków, standardem powinny być np. warsztaty, 
  spacery badawcze czy organizowanie grup liderów
- Konieczne jest opracowanie wytycznych dotyczących sposobu umieszczania informacji 
  na platformie konsultacji społecznych
- Raporty z konsultacji społecznych oraz protokoły ze spotkań powinny być przygotowywane 
  według jednolitego schematu
- Raporty i protokoły powinny zawierać informacje o liczbie uczestników konsultacji
- Pracownicy odpowiedzialni za udzielanie odpowiedzi w trakcie konsultacji 
  oraz przygotowywanie raportów czy protokołów powinni działać jawnie
- Mieszkańcy powinni mieć możliwość zwery�kowania, w jaki sposób, kiedy i kogo 
  poinformowano o planowanych konsultacjach społecznych
- Konsultacje społeczne powinny być poddawane regularnej ewaluacji, której wyniki 
  są dostępne publicznie
- Prezydent Olsztyna musi respektować postanowienia uchwały Rady Miasta dotyczącej 
  przeprowadzania konsultacji społecznych

NASZE PROPOZYCJE ORAZ POSTULATY
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Konsultacje
pod lupą

Poniżej przedstawiamy listę konsultacji społecznych, które poddaliśmy ocenie wraz 
z odnośnikami do:
- zarządzeń Prezydenta Olsztyna, na podstawie których zostały one przeprowadzone;
- raportów z konsultacji;
- zarchiwizowanych podstron platformy konsultacji społecznych dotyczących poszczególnych 
  konsultacji.

1. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym 
    w Olsztynie.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

2. Zagospodarowanie skweru przy Pl. Kazimierza Pułaskiego i ul. Tadeusza Kościuszki.
Zarządzenie 
Raport
Zarchiwizowana strona 

3. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014 z perspektywą 
   do 2018 r.” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska 
   dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014 z perspektywą 2018 roku”.
Zarządzenie 
Brak raportu
Zarchiwizowana strona 

4. Ustalenie propozycji treści oraz formy tablicy informacyjnej dotyczącej pomnika autorstwa 
Xawerego Dunikowskiego wpisanego do rejestru zabytków jako pomnik „Wyzwolenia Ziemi 
Warmińsko-Mazurskiej”.
Zarządzenie 
Raport
Zarchiwizowana strona 

5. Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.
Zarządzenie 
Brak raportu
Brak strony do zarchiwizowania

Lista ocenionych konsultacji

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/274818///&id=274818
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJUThwVlJCVC1abFE
https://web.archive.org/web/20160519222411/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zagospodarowanie-brzegow-jeziora-krzywego
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/275199///&id=275199
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJcXM3QTFWZ3VQaWM
https://web.archive.org/web/20160520114028/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/skwer-przy-placu-pulaskiego
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/275570///&id=275570
https://web.archive.org/web/20160519221334/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/program-ochrony-srodowiska
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/276338///&id=276338
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJYkVXTDJabEJXbVU
https://web.archive.org/web/20160520114047/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/tablica-przy-pomniku-autorstwa-x-dunikowskiego
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/276346///&id=276346


25

Konsultacje
pod lupą

6. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze – Etap II.
Zarządzenie 
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

7. Utworzenie publicznej  koncepcji zagospodarowania „Parku Centralnego”.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

8. Wykonanie analiz przedwykonawczych budowy parkingów alternatywnych względem strefy 
    płatnego parkowania na terenie Olsztyna.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

9. Opracowanie koncepcji programowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie 
    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej dla zadania 
    inwestycyjnego „Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej 
    i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna”.
Zarządzenie 
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

10. Propozycji ustanowienia o�cjalnej pamiątki z Olsztyna „Baba z Olsztyna”, opartej na historycznej 
      i plastycznej kanwie �gury baby pruskiej stojącej na dziedzińcu olsztyńskiego zamku.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

11. Wykonania wielowariantowej koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowań 
      towarzyszących dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku 
      od granic miasta do wiaduktu kolejowego („ul. Nowobałtyckiej” w Olsztynie).
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

12. Projekt uchwały Wieloletniego  Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
      Olsztyn na lata 2012-2016.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/276341///&id=276341
https://web.archive.org/web/20160519223613/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/park-podzamcze
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/276340///&id=276340
https://web.archive.org/web/20160519223658/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/park-centralny
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/278191///&id=278191
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJZm9hVUNINjRlNnM
https://web.archive.org/web/20160520115901/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/strategia-parkingowa-w-centrum-miasta
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/278190///&id=278190
https://web.archive.org/web/20160520115923/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/budowa-ulicy-towarowej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/278771///&id=278771
https://web.archive.org/web/20160520114111/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/oficjalna-pamiatka-z-olsztyna-baba-z-olsztyna
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/278761///&id=278761
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJX1UtLVdXd2FjR1E
https://web.archive.org/web/20160520120000/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/budowa-ulicy-nowobaltyckiej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/280321///&id=280321
https://web.archive.org/web/20160520113351/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/gminny-zasob-mieszkaniowy
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13. Wybór rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem 
      mieszkańców Olsztyna w ciepło.
Zarządzenie 1
Zarządzenie 2
Raport
Zarchiwizowana strona

14. Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

15. Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ulic Cyranki i Perkoza.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

16. Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowej, programu funkcjonalno-użytkowego 
      oraz na uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 
      drogowej dla zadania polegającego na Budowie połączenia drogowego, przedłużenia ulicy 
      Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą 
      Bukowskiego w Olsztynie.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

17. Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
      na 2013 r.
Zarządzenie
Brak raportu
Brak strony do zarchiwizowania

18. Zmiana Uchwały Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 
      określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
      Gminy Olsztyn.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

19. Modernizacja ulicy Partyzantów.
Zarządzenie 1
Zarządzenie 2
Raport
Zarchiwizowana strona

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/284682///&id=284682
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/285287///&id=285287
https://drive.google.com/file/d/0B8K2jIx-p8RJVDJIcU9uYXZOS00/view?usp=sharing
https://web.archive.org/web/20160519223036/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/kombinat-cieplowniczy
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/286511///&id=286511
https://web.archive.org/web/20160520120031/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/287223///&id=287223
https://web.archive.org/web/20160520120109/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/budowa-ulicy-zurawiej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/287222///&id=287222
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJTGdJWEY2Q2x3dTA
https://web.archive.org/web/20160520120142/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/budowa-przedluzenia-ulicy-wilczynskiego-do-ulicy-warszawskiej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/287221///&id=287221
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/289338///&id=289338
https://web.archive.org/web/20160520113424/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zmiana-uchwaly-o-konsultacjach-spolecznych
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/293491///&id=293491
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/296205///&id=296205
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJNjZTMV9EYU9iSjg
https://web.archive.org/web/20160520120222/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/modernizacja-ulicy-partyzantow
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20. Aktualizacja Strategii rozwoju Olsztyna.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

21. Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
      na 2014 r.
Zarządzenie
Brak raportu
Brak strony do zarchiwizowania

22. Wyłonienie propozycji nadania nowej nazwy dla projektowanej ulicy Obiegowej.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

23. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

24. Poznanie opinii mieszkańców na temat zagospodarowania przestrzeni 
      przy ul. Klasztornej/Sienkiewicza/Wyspiańskiego.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

25. Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
      na 2015 r. 
Zarządzenie 1 
Zarządzenie 2 
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

26. Przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej 
      z ul. Stalową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu 
      obwodnicy.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/295446///&id=295446
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJb21oWFBCaEpwWTg
https://web.archive.org/web/20160520114725/http:/www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/strategia-rozwoju-olsztyna
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/298891///&id=298891
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/300269///&id=300269
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJQWFLdGlrdWJ5U0E
https://web.archive.org/web/20160520120248/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/propozycja-nowej-nazwy-dla-ul-obiegowej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/300697///&id=300697
https://drive.google.com/file/d/0B8K2jIx-p8RJVUxZZ2NOTWZyZjg/view?usp=sharing
https://web.archive.org/web/20160520114954/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/strategia-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-olsztyna
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/301832///&id=301832
https://drive.google.com/file/d/0B8K2jIx-p8RJQ2w1WDM0Zm9hZGc/view?usp=sharing
https://web.archive.org/web/20160520114926/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zagospodarowanie-placu-zabaw-na-zatorzu
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/302034///&id=302034
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/306329///&id=306329
https://web.archive.org/web/20160520113502/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/program-wspolpracy-z-ngo-w-2015
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/302708///&id=302708
https://web.archive.org/web/20160520115229/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/przebudowa-ul-lubelskiej-1


28

Konsultacje
pod lupą

27. Poznanie opinii mieszkańców na temat propozycji zagospodarowania funkcjonalnego 
      terenu u zbiegu ul. Jagiellońskiej i ul. Poprzecznej (na działce o numerze geodezyjnym 
      15-216/9 tzw. „Górki Jasia”).
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

28. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

29. Powołanie Rady Olsztyńskich Seniorów oraz nadanie jej Statutu.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

30. Zmiana statutów jednostek pomocniczych gminy Olsztyn.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

31. Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
      na 2016 r. 
Zarządzenie
Brak raportu
Brak strony do zarchiwizowania

32. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

33. Przebudowa ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego 
      przy Dworcu Głównym w Olsztynie.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

34. Założenia do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/305173///&id=305173
https://web.archive.org/web/20160520113958/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zagospodarowanie-terenu-tzw-gorki-jasia
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/308819///&id=308819
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJMzNFRDBuby1kUTQ
https://web.archive.org/web/20160519222843/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/plan-gospodarki-niskoemisyjnej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/309548///&id=309548
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJSUNQRkNrMGkxZVU
https://web.archive.org/web/20160520113234/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/rada-olsztynskich-seniorow
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/309761///&id=309761
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJXzY2Y25SSG05dG8
https://web.archive.org/web/20160520113212/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zmiana-statutu-jednostek-pomocniczych-gminy-olsztyn
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/311597///&id=311597
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/312052///&id=312052
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJS2MxeFE3TlJyRzQ
https://web.archive.org/web/20160519222510/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/aktualizacja-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-miasta-olsztyna
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/313132///&id=313132
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJUlVXS3dTX0tIVEE
https://web.archive.org/web/20160520115125/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/przebudowa-ul-partyzantow-wraz-z-budowa-wezla-przesiadkowego-przy-dworcu-glownym
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/313425///&id=313425
https://drive.google.com/file/d/0B8K2jIx-p8RJSnY1REp4WGg0VE0/view?usp=sharing
https://web.archive.org/web/20160519223336/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zalozenia-do-miejskiego-programu-rewitalizacji-olsztyna-do-roku-2020
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35. Poznanie opinii mieszkańców na temat propozycji wprowadzenia na obszar Starego Miasta
      w Olsztynie prawnej formy ochrony zabytków jaką jest park kulturowy.
Zarządzenie 1
Zarządzenie 2
Zarządzenie 3
Zarządzenie 4
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

36. Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego 
oraz przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie.
Zarządzenie 1
Zarządzenie 2 
Raport
Zarchiwizowana strona

37. Rozwój e-usług publicznych w Olsztynie.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

38. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin 
      i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową 
      zajezdni tramwajowej z wyposażeniem.
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

39. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do 2020 r.
Zarządzenie
Brak raportu
Zarchiwizowana strona

40. Miejski Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020
Zarządzenie
Raport
Zarchiwizowana strona

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/313652///&id=313652
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/314587///&id=314587
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/315696///&id=315696
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/317859///&id=317859
https://web.archive.org/web/20160520113558/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/park-kulturowy-stare-miasto
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/315092///&id=315092
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/316008///&id=316008
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJYzZDeUFoZTF5dmM
https://web.archive.org/web/20160520115033/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/przebudowa-al-sybirakow-w-olsztynie-oraz-wiaduktu-na-ul-limanowskiego
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/315310///&id=315310
https://drive.google.com/file/d/0B8K2jIx-p8RJOHpfTnVCdkF5NmM/view?usp=sharing
https://web.archive.org/web/20160520113138/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/rozwoj-e-uslug-publicznych
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/318058///&id=318058
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJWERkWmVkN2hhanc
https://web.archive.org/web/20160520115012/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/przedluzenie-linii-tramwajowej
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/319412///&id=319412
https://web.archive.org/web/20161003075915/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/320888///&id=320888
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8K2jIx-p8RJbjJ0ZUJsUEVSRGM
https://web.archive.org/web/20161003132741/http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/miejski-program-rewitalizacji-olsztyna-2020
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Nasza ocena nie uwzględnia konsultacji dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
(konsultacje połączone są z głosowaniem na konkretne projekty, dlatego naszym zdaniem 
nie mamy do czynienia z klasycznymi konsultacjami) oraz konsultacji projektu Zintegrowanego 
Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna (z uwagi na fakt, że konsultacje 
były organizowane przy udziale osób niezatrudnionych w Urzędzie Miasta).
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