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Szanowny Panie Prezydencie!
W dniu 16 stycznia 2018r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Wśród wprowadzonych zmian znajdują się również dotyczące
budżetu obywatelskiego. W Urzędzie Miasta trwają prace nad zmianami zasad OBO, tak aby były
zgodne z nową ustawą. Zaczną one jednak obowiązywad dopiero w kolejnej edycji OBO. Uważamy, że
pewne zmiany są możliwe do wprowadzenia jeszcze w tegorocznej edycji.
W dniu 9 marca ukazało się Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkaocami Olsztyna na temat VI edycji Olsztyoskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2019.
W samym zarządzeniu, jak i w załączniku określającym regulamin OBO, dośd enigmatycznie opisano
kwestie realizacji zwycięskich projektów. Uważamy, że należy je określid, gdyż jak pokazuje praktyka,
brak uzgodnionych mechanizmów realnego wpływu wnioskodawców na sposób realizacji ich
projektów może budzid poczucie zawiedzenia i negatywnie wpływad na postrzeganie OBO.
Proponujemy, aby zmienid cytowane wyżej Zarządzenie o następujący zapis:
§ 6. Projekty wybrane w drodze konsultacji zostaną zrealizowane w 2019 roku.
1. Wszelkie zmiany w projektach muszą byd uzgadniane z wnioskodawcami i tylko za ich
akceptacją mogą byd wprowadzane
2. Pierwsze spotkanie z wnioskodawcami zwycięskiego projektu powinno się odbyd w ciągu
dwóch miesięcy od oficjalnego ogłoszenie wyników OBO. Na spotkaniu zostanie ustalona
wersja realizacyjna projektu. Ustalony zostanie również harmonogram realizacji projektu
oraz zostanie wyznaczony pracownik jednostki realizującej dany projekt do kontaktów
z wnioskodawcami.
3. Projektodawcy będą informowani o postępach prac nad realizacją projektu nie rzadziej niż
raz na miesiąc.

Ewentualnie wprowadzenie powyższych zapisów do zasad Olsztyoskiego
Obywatelskiego, jako osobnego paragrafu regulującego kwestie realizacyjne.

Budżetu

Wprowadzenia tych zmian usprawniłoby funkcjonowanie OBO i dałoby mieszkaocom poczucie
odpowiedzialności za ich projekty, poprzez realny wpływ na ich realizację. Dałoby im również
poczucie sprawczości, co przekłada się wprost na rozwój społeczeostwa obywatelskiego, co jest
jednym z głównych punktów obowiązującej strategii rozwoju Olsztyna.
Prosimy o ustosunkowanie się do wniosku.
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