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   OŚWIADCZENIE 
RADY OSIEDLA KORTOWO 

dotyczące 
interpelacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna Pana Grzegorza Smolińskiego 
w sprawie opisywanych nieprawidłowości podczas głosowania nad projektami budżetu 

obywatelskiego. 
 
 
 

 Rada Osiedla Kortowo przedstawia swoje stanowisko dotyczące opisywanych            
w sprawozdaniu Pani moderatorki nieprawidłowości podczas głosowania nad 
projektami budżetu obywatelskiego, które zostało wykorzystane do złożenia interpelacji 
przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna, Pana Grzegorza Smolińskiego. 
Interpelacja ta stała się bezpośrednio powodem licznych artykułów w środkach 
masowego przekazu, które sugerują współudział Rady Osiedla Kortowo w rzekomo 
zaistniałych nieprawidłowościach podczas głosowania.  

O rzekomych nieprawidłowościach i interpelacji, Rada Osiedla Kortowo 
dowiedziała się pięć miesięcy po głosowaniu, 01.02.2014r. od jednego z dziennikarzy,     
a następnie 03.02.2014r. z artykułu w Gazecie Wyborczej, gdzie wskazano nazwę 
osiedla. W związku z powyższym oświadczamy, co następuje. 
 
 Przydzielone Radzie Osiedla Kortowo zadania przez organizatorów OBO, 
dotyczyły działań informacyjnych. Obejmowały one następujące, wykonane przez nas 
zadania: organizację dwóch spotkań informacyjnych, druk i dystrybucję ulotek do każdej 
skrzynki pocztowej, zamieszczenie ogłoszeń w sklepach osiedlowych, na tablicach 
ogłoszeń i na stronie internetowej Rady Osiedla, druk kart do głosowania oraz list 
projektów osiedlowych i miejskich. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby rzetelnie 
poinformować mieszkańców, wyrażając tym samym poparcie dla projektu budżetu 
obywatelskiego. 
 
 Przypominamy, że zgodnie z założeniami OBO, odpowiedzialność za głosowanie 
spoczywała na jego organizatorach. Potwierdza to opublikowane w dniu 21.02.2014r. 
rozliczenie finansowe OBO, z którego jasno wynika, że przeprowadzenie głosowania nad 
projektami na osiedlach, należało do obowiązków moderatorów. Rada Osiedla Kortowo 
podjęła decyzję o możliwości głosowania podczas zebrania RO w dniu 03.09.2013r.,         
o czym została poinformowana Pani moderatorka i z tym się zgodziła.  Jeszcze przed 
głosowaniem zastrzegliśmy jednak, że odbędzie się ono pod wyłącznym nadzorem Pani 



moderatorki, która przybędzie na nasze zebranie z urną, będzie przyjmowała głosy od 
mieszkańców, służyła pomocą w wypełnieniu kart.    
 
 Głosowanie odbyło się zgodnie z założeniami, podczas trwania zebrania Rady 
Osiedla, jednak niezależnie od niego. Niezrozumiałym dla nas jest tłumaczenie,                 
że obserwując sugerowane nieprawidłowości podczas wypełniania kart przez 
mieszkańców, Pani moderatorka nie mogła zareagować. Członkowie Rady Osiedla, 
obecni na tej samej sali, ani razu nie usłyszeli prośby o interwencję. Moderatorka nie 
przerwała głosowania, nie usłyszeliśmy ani razu Jej głosu, upominającego mieszkańców. 
Jeśli tak było, jak opisuje, dlaczego nie było z Jej strony żadnej reakcji? Po zakończeniu 
głosowania opuściła zebranie Rady Osiedla, zabierając urnę z głosami, nie informując 
nas o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Jeszcze wówczas, o ile rzeczywiście 
zgłosiłaby swoje uwagi dotyczące nieprawidłowości w głosowaniu, można było je 
unieważnić, a do protokołu z zebrania Rady Osiedla dołączyć stosowną notatkę. 
Nadmieniamy, że na zebraniu obecny był dzielnicowy policji. 
 
 Fakty te w sposób oczywisty ukazują błędy popełnione przez Panią moderatorkę 
podczas głosowania. Jeżeli opisywana przez Nią sytuacja była prawdziwa, miała 
obowiązek poinformować o tym zarówno Radę Osiedla, jak i organizatorów OBO. 
Niezrozumiały jest dla nas fakt, że osoba biorąca udział w tak poważnym projekcie, 
obserwując niepokojące ją zachowania, nie potrafiła podjąć odpowiedniej decyzji, 
zdecydowanie zareagować, czy chociażby skomunikować się z kimkolwiek                           
z organizatorów OBO. Ponadto w swojej korespondencji stanowiącej formę 
sprawozdania, zamieściła niewybredne uwagi na temat zebrania i członków Rady 
Osiedla. Pod koniec września 2013r., ta sama Pani moderatorka, zadzwoniła, gratulując 
nam jednej z najlepszych frekwencji podczas głosowania oraz świadomej postawy 
mieszkańców. Przyjęliśmy wówczas gratulacje i zakładając, że były szczere, jesteśmy 
teraz gotowi przyjąć przeprosiny. 
 
 Wątpliwej jakości merytorycznej i etycznej sprawozdanie Pani moderatorki           
z przebiegu głosowania, będące jednocześnie Jej samooceną, wykorzystał 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna do sformułowania interpelacji. Uważamy, że 
zasadnym byłoby, po uzyskaniu dostępu do owej korespondencji, zwrócenie się              
do jednostki pomocniczej Rady Miasta, jaką jest Rada Osiedla, o odniesienie się do 
stawianych w korespondencji zarzutów. Nie pierwszy raz okazuje się jednak, że lepsza 
naprędce sklecona afera, niż  rzeczowe ustalenie faktów.  
 

Rada Osiedla Kortowo nie daje przyzwolenia na kierowanie pomówień pod jej 
adresem i dyskredytowanie pracy społeczników w Kortowie. Oczekujemy wyjaśnienia, 
dlaczego nie otrzymaliśmy w odpowiednim terminie informacji o istnieniu tej 
korespondencji, która w temacie nazwana została sprawozdaniem. Jeśli faktycznie nim 
była, takie sprawozdanie powinno zostać dołączone do protokołu z posiedzenia Rady 
Osiedla.  
 
       
 
 

Z wyrazami szacunku  
Rada Osiedla Kortowo 



          
Załączniki: 
 

1. Lista z podpisami członków Rady Osiedla Kortowo pod oświadczeniem z dnia 
26.02.2014r.  

2. Protokół z przebiegu posiedzenia RO Kortowo w dniu 03.09.2013r. 
3. Lista obecności na posiedzeniu  RO Kortowo w dniu 03.09.2013r. 

 
          
 
 
 
 
 
Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej www.osiedlekortowo.olsztyn.pl 
 
 

 


