
 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA  
WNIOSKI OGÓLNOMIEJSKIE OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
 

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW – 10 880 
LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW – 53 699 

 

Wynik 
głosowania 

Nr 
projektu Tytuł zadania Wartość projektu 

(w zł) Opis projektu 
Liczba 

oddanych 
punktów  

Liczba 
oddanych 

głosów 
% głosów 

1.  137 Boisko piłkarskie 1 000 000 

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią, z zapleczem socjalnym, bieżnią 

i oświetleniem ma na celu: rozbudzenie 
zainteresowań sportowo - rekreacyjnych 

mieszkańców, a zwłaszcza społ. lokalnej i 
uczniów pobliskich szkół (pomiędzy szkołami 
Gimnazjum 12 i III Liceum Ogólnokształcące 

przy ul. Sybiraków). 
 

22 528 4 549 41,96 

2.  58 
Łynostrada - aleja pieszo-

rowerowa, miejsce rekreacji i 
odpoczynku 

1 000 000 

Budowa szlaku pieszo - rowerowego nad rzeką 
Łyną, który w połączeniu z przyszłym parkiem 

Korczaka - Mleczna stanie się szybkim ciągiem 
komunikacyjnym oraz idealnym miejscem 

rekreacji i wypoczynku mieszkańców Olsztyna 
 

12 275 2 726 22,86 

3.  76 
Rewaloryzacja zabytkowego 

Parku Miejskiego w Jakubowie 
(Parku Jakubowo) - etap II 

1 000 000 

Kontynuacja rozpoczętych w 2014r. Prac 
ziemnych i budowlanych związanych z 

rewaloryzacją Parku Jakubowo i obejmujących: 
prace rozbiórkowe starej nawierzchni, ułożenie 

instalacji elektrycznych, remont schodów 
parkowych i zagospodarowanie zieleni 

 

3 845 865 7,16 



4.  65 

Wyremontowanie i wyposażenie 
w urządzenia terenów 

rekreacyjno - sportowych na os. 
Generałów 

980 000 

Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych 
na os. Generałów (budowa boisk, skateparku, 
ścieżek rowerowych, ustawienie toalety oraz 

ławek i koszy) 
 

2 600 562 4,84 

5.  98 
Uzupełnienie ciągłości drogi dla 

rowerów łączącej osiedla 
Pieczewo, Jaroty i Nagórki 

1 000 000 

Całość zamierzenia dotyczy połączenia 
istniejących dróg rowerowych w obrębie 

osiedla: Pieczewo, Jaroty i Nagórki. 
 

1 995 505 3,71 

6.  6 Budowa fontanny w parku 
Kusocińskiego 600 000 Budowa fontanny w parku J. Kusocińskiego 1 581 347 2,94 

7.  40 Naprawa chodnika i jezdni 
brukowej - ul. Kromera 250 000 

Przełożenie bruku na jezdni z wyrównaniem 
nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni 

chodnika 
 

1 422 294 2,65 

8.  127 Rewitalizacja parku 
Kusocińskiego  1 000 000 

Ustawienie sceny o stałym podeście, 
wytyczenie ścieżki rowerowej parku, w wyniku 
czego ulegnie poprawie bezpieczeństwo oraz 

ochrona zdrowia i życia ludzkiego. 
 

1 285 304 2,40 

9.  13 

Trasa biegowa wzdłuż 
ul. Krasickiego, Witosa, 
Płoskiego, Sikorskiego, 

Pstrowskiego, Synów Pułku 

800 000 
Trasa dla biegaczy - odcinek 10 km wzdłuż ulic 

Krasickiego, Witosa, Płoskiego, Sikorskiego, 
Pstrowskiego i Synów Pułku. 

1 136 292 2,12 

10.  149 
Budowa ścieżki pieszo - 

rowerowej łączącej deptak 
Nagórki - Jaroty z ul. Sikorskiego 

500 000 

Początek od deptaka pomiędzy Ogródkiem 
Jordanowskim a placem zabaw aż do ul. 

Sikorskiego. W ramach projektu planuje się 
utworzenie przy Ogródku Jordanowskim 
"miasteczka" do nauki przepisów o ruchu 

drogowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Odnowienie i połączenie ścieżek pieszo - 

rowerowych na os. Nagórki - Jaroty - Pieczewo 
– Generałów. 

911 242 1,70 

11.  187 Tunel Kolejowa - Partyzantów. 
Pieszo - rowerowy 350 000 

Wykonanie projektu przejścia pieszo - 
rowerowego pod torami, pomiędzy ulicami 

Kolejową i Partyzantów 
888 231 1,65 



12.  152 Budowa parku Zacisze u zbiegu 
ulic Bukowskiego i Bartąskiej 1 000 000 Pierwszy etap budowy parku Zacisze 741 173 1,38 

13.  96 
Rewitalizacja terenów zielonych i 
ogrodzenia Pałacu Młodzieży im. 

Orląt Lwowskich w Olsztynie 
740 800 

Realizacja projektu przewiduje rewitalizację 
terenów zielonych wraz z ogrodzeniem i 

stworzenie miejsca służącego artystycznej 
aktywności dzieci i młodzieży z Olsztyna, a 

także rekreacji dla wszystkich mieszkańców. W 
planie przewidziane jest: wymiana ogrodzenia, 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i 
sceny okazjonalnej do montażu, renowacja 

trawnika, wymiana oświetlenia na zabytkowe, 
ustawienie zabytkowych ławek 

 

730 176 1,36 

14.  36 
Punkt konsultacyjny - konsultacje 

oraz zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

100 000 

Bezpłatne konsultacje psychoterapeutów, 
terapeutów uzależnień i innych specjalistów 
oraz programy terapeutyczne dla młodzieży i 

dorosłych z różnymi problemami, związanymi z 
uzależnieniem lub eksperymentowaniem ze 

środkami chemicznymi, problemami w relacjach 
czy sytuacjach kryzysowych 

 

484 123 0,90 

15.  25 Utworzenie ścieżek rowerowych 1 000 000 Utworzenie ścieżek rowerowych oraz 
chodników w parku Kusocińskiego 453 191 0,84 

16.  101 

Mini-amfiteatr, plaże wśród 
blokowisk, plac zabaw i 

infrastruktura rowerowa dla 
rozwoju rekreacji, kultury i 

wypoczynku w olsztyńskich 
sypialniach 

1 000 000 

Rozwój funkcji rekreacyjno - urbanistycznych 
południowych osiedli Olsztyna (Jarot, Pieczewa 
i os. Generałów) poprzez uzupełnienie traktów 

pieszo - rowerowych wzdłuż ulic Wilczyńskiego, 
Kanta, Janowicza, Witosa i Krasickiego oraz 
budowę mini amfiteatru, osiedlowych plaż z 
boiskami do siatkówki plażowej oraz innych 
elementów miejskiej rekreacji na terenie w/w 

osiedli. 
 

290 118 0,54 

17.  52 Hotele dla zapylaczy w Olsztynie 7 200 Projekt budowy tuzina hoteli dla dzikich 
zapylaczy na terenie Olsztyna 211 103 0,39 

18.  191 Budowa toru do jazdy szybkiej na 
rolkach 720 000 Wykonanie betonowego toru o profilowanych 

łukach o długości 200 m do jazdy na rolkach 168 64 0,31 



19.  5 
Walka z uzależnieniem od gier 

komputerowych wśród młodzieży 
gimnazjalnej 

23 200 

Pokazanie młodzieży, że istnieją lepsze 
rozrywki niż ciągłe granie na komputerze, które 

może zniszczyć życie człowieka. Projekt 
obejmuje spotkania w szkołach gimnazjalnych, 

spotkania grupy wsparcia, promowanie 
zdrowego stylu życia 

 

81 43 0,15 

20.  72 Budowa kortu tenisowego w 
Parku im. Kusocińskiego 100 000 

Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i 
miejscami do siedzenia w parku Kusocińskiego 

 
72 38 0,13 

21.  142 

Edukacja - wykład 
przedstawiciela samorządu 

Rzeszowa, temat: Modernizacja 
transportu zbiorowego w ramach 

pakietu dla miast Polski 
Wschodniej 

10 000 cel wykładu: ukazanie sukcesu miasta Rzeszów 
i jak to zrobiono 3 2 0,006 

 


