
ZARZĄDZENIE NR PM-401/19 
 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z zarządzenia PM-1052/19 
z dnia 12 sierpnia 2019 r.) 

w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 

Na podstawie § 3 uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 
8156 z późn. zmianami), art. 5a ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami), art. 233 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2077 z późn. zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalić łączną kwotę, jaka zostanie przeznaczona w 2020 roku na realizację 
projektów wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
na 6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a na projekty 
dzielnicowe 5 816 000 zł. 

§ 2. W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia ustalić: 

1. wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach, 

2. minimalną liczbę głosów ważnych, jaką muszą uzyskać wszystkie projekty w danej 
dzielnicy, umożliwiającą udział w podziale tzw. puli dla aktywnych. 

§ 3. Wnioski w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku należy 
składać w terminie od 18 marca do 1 kwietnia 2019 r. na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem § 4. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

§ 4. Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista poparcia 
z podpisami co najmniej 150 mieszkańców Gliwic na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Podpisane wnioski należy składać w następujący sposób: 

1. w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach 
urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie 
decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu; 

2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na 
adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek 
należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”. Wypełniony formularz 
wniosku oraz zeskanowaną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego 
opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy – 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek 
może zażądać od wnioskodawcy doręczenia oryginału listy poparcia; brak 
doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z brakiem 
listy poparcia; 
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3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie 
wniosku – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane 
osobowe). 

§ 6. Formularze wniosku i listy poparcia do pobrania i wydruku będą dostępne od 
8 marca 2019 r. na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki 
Budżet Obywatelski”. Formularze wniosku i listy poparcia w formie papierowej 
będzie można otrzymać od 8 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji 
Głównej) oraz w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, 
w godzinach urzędowania. 

§ 7. Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona od 2 kwietnia do 11 czerwca 
2019 r. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych zostaną 
opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet 
Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku będzie można składać 
w terminie od 13 do 19 czerwca 2019 r. w formie i miejscach wskazanych w § 5 
ust. 1, 2 i 3, z dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie”. 

§ 9. Wykazy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie zostaną opublikowane 
do 22 lipca 2019 r. na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki 
Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 10. Głosowanie odbędzie się w terminie od 2 do 23 września 2019 r.  

§ 11. Formularze do głosowania będą dostępne: 

1. w formie elektronicznej do pobrania i wydruku na stronie internetowej 
www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 
2 września 2019 r., 

2. w formie papierowej od 2 do 23 września 2019 r. do pobrania w punktach 
konsultacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 12. Głos będzie można oddać: 

1. w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 2 września 2019 r. do godz. 20.00 
23 września 2019 r., 

2. w formie papierowej od 2 do 23 września 2019 r. w punktach konsultacyjnych 
wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia, w godzinach ich 
otwarcia.  

§ 13. Za liczenie głosów odpowiedzialny będzie zespół powołany przez Prezydenta Miasta 
odrębnym zarządzeniem. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej 
wiadomości do 23 października 2019 r. na  stronie internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 14. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Rzecznik Prasowy Prezydenta 
Miasta. 

§ 15. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Sekretarz Miasta. 

3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie
wniosku - za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze
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§ 11. Formularze do głosowania będą dostępne:

1. w formie elektronicznej do pobrania i wydruku na stronie internetowej
www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00
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2. w formie papierowej od 2 do 23 września 2019 r. do pobrania w punktach
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§ 12. Głos będzie można oddać:

1. w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem
„Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 2 września 2019 r. do godz. 20.00
23 września 2019 r.,

2. w formie papierowej od 2 do 23 września 2019 r. w punktach konsultacyjnych
wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia, w godzinach ich
otwarcia.

§ 13. Za liczenie głosów odpowiedzialny będzie zespół powołany przez Prezydenta Miasta
odrębnym zarządzeniem. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej
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hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Rzecznik Prasowy Prezydenta
Miasta.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Sekretarz Miasta.



§ 16. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację 
oraz przygotowanie tekstu jednolitego jest Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta. 

§ 17. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc na skutek wykonania. 

 

 

(-) Prezydent Miasta 

Zygmunt Frankiewicz 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr PM-401/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. 

 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
 

KWOTY DLA DZIELNIC 
 

 
 

Dzielnica 

Kwota 
na realizację zadań  
w poszczególnych 

dzielnicach [zł] 

Minimalna liczba głosów 
ważnych w dzielnicy      
umożliwiająca udział 

w tzw. puli dla aktywnych 

BAILDONA 304 000 957 

BOJKÓW 170 000 294 

BRZEZINKA 162 000 255 

CZECHOWICE 126 000 74 

KOPERNIKA 318 000 1 030 

LIGOTA ZABRSKA 153 000 208 

ŁABĘDY 414 000 1 503 

OBROŃCÓW POKOJU 217 000 527 

OSTROPA 171 000 299 

POLITECHNIKA 206 000 470 

SIKORNIK 372 000 1 295 

SOŚNICA 477 000 1 819 

STARE GLIWICE 243 000 653 

SZOBISZOWICE 365 000 1 259 

ŚRÓDMIEŚCIE 391 000 1 390 

TRYNEK 455 000 1 710 

WILCZE GARDŁO 134 000 117 

WOJSKA POLSKIEGO 351 000 1 194 

WÓJTOWA WIEŚ 230 000 593 

ZATORZE 373 000 1 300 

ŻERNIKI 184 000 361 

Razem  
na projekty dzielnicowe 

5 816 000 - 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-401/19
Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 7 marca 2019 r.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

KWOTY DLA DZIELNIC

Kwota Minimalna liczba głosów
Dzielnica na realizacjęlzadań ważnych w dzielnicy

w poszczegolnych umozIIWIaJąca udznał
dzielnicach [zł] w tzw. puli dla aktywnych

BAILDONA 304 000 957

BOJKÓW 170 000 294

BRZEZINKA 162 000 255

CZECHOWICE 126 000 74

KOPERNIKA 318 000 1 030

LIGOTA ZABRSKA 153 000 208

ŁABĘDY 414 000 1 503

OBROŃCÓW POKOJU 217 000 527

OSTROPA 171 000 299

POLITECHNIKA 206 000 470

SIKORNIK 372 000 1 295

SOŚNICA 477 000 1 819

STARE GLIWICE 243 000 653

SZOBISZOWICE 365 000 1 259

ŚRÓDMIEŚCIE 391 000 1 390

TRYNEK 455 000 1 710

WILCZE GARDŁO 134 000 117

WOJSKA POLSKIEGO 351 000 1 194

WÓJTOWA WIEŚ 230 000 593

ZATORZE 373 000 1 300

ŻERNIKI 184 000 361

na projelftąrzšgelnicowe 5 816 000 _



 
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-401/19 

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. 
 

 

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
 

WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
Uwaga! Wnioski należy składać w terminie od 18 marca do 1 kwietnia 2019 r. 

 
 
1. Dane wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko  
 

 
 
 

Adres zamieszkania 

 
 
 
 

 
Dane wnioskodawcy do szybkiego kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków 

Numer telefonu i/lub 
adres e-mail 

 

 

Uwagi do wnioskodawców: 
1. Do zgłaszania projektów ogólnomiejskich uprawnieni są mieszkańcy Gliwic. 
2. Do zgłaszania projektów dzielnicowych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy, której wniosek dotyczy. 

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1): 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - iod@um.gliwice.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  
4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami), §2 załącznika do uchwały nr II/26/2018  Rady Miasta Gliwice z dnia 
13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn. 
zmianami). 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań 
publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek. 

6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.   

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia 
wniosku oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.  

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 
 

 
2. Typ projektu 

□ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI       □ PROJEKT DZIELNICOWY  
(we wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego zwany 
osiedlowym)  

Uwagi do wnioskodawców: 
Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym formularzu. 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-401/19
Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 7 marca 2019 r.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU
Uwaga! Wnioski należy składać w terminie od 18 marca do 1 kwietnia 2019 r.

1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Dane wnioskodawcy do szybkiego kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków

Numer telefonu i/Iub
adres e-mail

Uwagi do wnioskodawców:
1. Do zgłaszania projektów ogólnomiejskich uprawnieni są mieszkańcy Gliwic.
2. Do zgłaszania projektów dzielnicowych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy, której wniosek dotyczy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie Z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):

PWN“

8.

9.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - iod@um.g|iwice.p|.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 994 z późn. zmianami), §2 załącznika do uchwały nr II/26/201ę Rady Miasta Gliwice 2 dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. SI. z 2018 r., poz. 8156 z późn.
zmianami).
Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań
publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia
wniosku oraz ocenyjego formalnej i merytorycznej zawartości.

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjiw tym profilowaniu.

2. Typ projektu

B PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI |:I PROJEKT DZIELNICOWY
(we wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego zwany
osiedlowym)

Uwagi do wnioskodawców:
Wnioskodawca może zgłosićjeden projekt ogólnomiejski ijeden projekt dzielnicowy - każdy na odrębnym formularzu.



 
 

3. W przypadku projektu dzielnicowego – nazwa dzielnicy, na terenie której ma być 
realizowany  
 
 
 
 

 
Uwagi do wnioskodawców:  
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie 
nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę zmiany nazwy jednostki pomocniczej z „osiedla” na „dzielnicę”, nazwę 
i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli. Zmianie ulega 
wyłącznie nazewnictwo – granice dzielnic (w tym spis ulic) będą tożsame z granicami (spisem ulic) osiedli. 
 
4. Proponowana zwięzła nazwa projektu 

 
 
 
 
 
 
Uwagi do wnioskodawców:  
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek 
weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi. 

 
5. Opis projektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwagi do wnioskodawców:  
1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 
2. Należy doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany.  
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu 
mieszkańców. 
4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice 
i pozostających w jego władaniu. 

3. W przypadku projektu dzielnicowego - nazwa dzielnicy, na terenie której ma być
realizowany

Uwagi do wnioskodawców:
Pod pojęciem „dzielnicy" należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie
nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę zmiany nazwy jednostki pomocniczej z „osiedla" na „dzielnicę", nazwę
i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem http://bip.q|iwice.eu/samorzad/radv osiedli. Zmianie ulega
wyłącznie nazewnictwo - granice dzielnic (w tym spis ulic) będą tożsame z granicami (spisem ulic) osiedli.

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu

Uwagi do wnioskodawców:
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania Iist zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek
weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi.

5. Opis projektu

Uwagi do wnioskodawców:
1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
2. Należy doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany.
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu
mieszkańców.
4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice
i pozostających w jego władaniu.



 
 
6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (realizacja projektów powinna odpowiadać 

na zidentyfikowane potrzeby społeczne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku projektów ogólnomiejskich do wniosku należy dołączyć listę poparcia co 
najmniej 150 mieszkańców Gliwic, na formularzu określonym w załączniku nr 3 
do zarządzenia nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. 

 
 
 
 
Data i podpis wnioskodawcy (obowiązkowe) 
 

 
 
 
 
      ……………………         …………………… 
     data         podpis 
 
 
 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (realizacja projektów powinna odpowiadać
na zidentyfikowane potrzeby społeczne)

W przypadku projektów ogólnomiejskich do wniosku należy dołączyć listę poparcia co
najmniej 150 mieszkańców Gliwic, na formularzu określonym w załączniku nr 3
do zarządzenia nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 7 marca 2019 r.

Data i podpis wnioskodawcy (obowiązkowe)



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020                  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-401/2019 
        Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. 

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  
Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  
 

…………………………………………………………………………………………………………..  
(proponowana nazwa projektu z wniosku) 

Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 
 

Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14     

15     

  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-401/2019
Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 7 marca 2019 r.

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO
Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.

Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp.

Podpis -
Data popieram projekt oraz zapoznałem

się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych

. . . Adres zamieszkaniaImię I naZWIsko

10

11

12

13

14

15



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 
 

Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
16  

 
   

17  
 

   

18  
 

   

19  
 

   

20  
 

   

21  
 

   

22  
 

   

23  
 

   

24  
 

   

25  
 

   

26  
 

   

27  
 

   

28  
 

   

29     

30     

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Data

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
31  

 
   

32  
 

   

33  
 

   

34  
 

   

35  
 

   

36  
 

   

37  
 

   

38  
 

   

39  
 

   

40  
 

   

41  
 

   

42  
 

   

43  
 

   

44     

45     

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp.

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
46  

 
   

47  
 

   

48  
 

   

49  
 

   

50  
 

   

51  
 

   

52  
 

   

53  
 

   

54  
 

   

55  
 

   

56  
 

   

57  
 

   

58  
 

   

59     

60     

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp.

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
61  

 
   

62  
 

   

63  
 

   

64  
 

   

65  
 

   

66  
 

   

67  
 

   

68  
 

   

69  
 

   

70  
 

   

71  
 

   

72  
 

   

73  
 

   

74     

75     

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp.

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data

61
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
76  
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89     
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
91  

 
   

92  
 

   

93  
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104     

105     

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.

Lp.

Podpis -
popieram projekt oraz zapoznałem
się z informacją o przetwarzaniu

danych osobowych
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data
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105



GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data 

Podpis –  
popieram projekt oraz zapoznałem 
się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
106  
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.
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LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  
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LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO  

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:  

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

(proponowana nazwa projektu z wniosku) 
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znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu. 
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATĘLSKI 2020
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

znajdującą się na ostatniej stronie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119,  str. 1) 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iod@um.gliwice.pl. 

3. Celem przetwarzania danych jest weryfikacja uprawnienia do poparcia wniosków zgłaszanych w ramach procedury Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego.  

4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
z późn. zmianami), §2 załącznika do uchwały nr II/26/2018  Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn. zmianami).  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym 
podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek. 

6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji uprawnienia do poparcia wniosków zgłaszanych w ramach 
procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - i0d@um.g|iwice.p|.
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podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.

6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji uprawnienia do poparcia wniosków zgłaszanych w ramach
proceduw Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
 

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH, 
W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA ODDAĆ GŁOS W WERSJI PAPIEROWEJ 

 
PUNKT ADRES GODZINY OTWARCIA 

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH  
Biuro Podawcze 

ul. Zwycięstwa 21  pn., śr. 8.00-16.00 
wt., czw., pt. 8.00-18.00 

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH 
Informacja Główna 

ul. Zwycięstwa 21  pn.-śr. 8.00-16.00 
czw. 8.00-17.00 
pt. 8.00-15.00 

FILIA URZĘDU MIEJSKIEGO 
w GLIWICACH  
Biuro Podawcze 

ul. Jasna 31A pn.-śr. 8.00-16.00 
czw. 8.00-17.00 
pt. 8.00-15.00 

FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
BIBLIOTEKA CENTRALNA ul. Kościuszki 17 pn.-pt. 8.00-20.00 

sob. 8.00-15.00 
FILIA NR 5 ul. Perkoza 12 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

wt., czw., sob. 8.00-15.00 
FILIA NR 6 ul. Perłowa 17 pn., śr., pt. 15.30-19.00 

czw. 9.00-15.00 
FILIA NR 7 ul. Junaków 4 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

wt., czw., sob. 8.00-15.00 
FILIA NR 9 ul. Czwartaków 18 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

wt., czw., sob. 8.00-15.00 
FILIA NR 11 ul. Bł. Czesława 24 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

wt. 8.00-15.00 
czw. 11.00-15.00 

FILIA NR 13 ul. Paderewskiego 56 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

FILIA NR 15 ul. Piastowska 3 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt. 8.00-15.00 
czw. 11.00-15.00 

FILIA NR 16 ul. Przedwiośnie 2 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

FILIA NR 17 ul. Spółdzielcza 33a pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

FILIA NR 20 ul. Bernardyńska 2 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

FILIA NR 21 ul. Syriusza 30 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

FILIA NR 22 ul. Spacerowa 6 wt. 8.00-15.00 
śr. 13.00-19.00 
czw. 11.00-15.00 

FILIA NR 23 ul. Sopocka 2 pn., pt. 11.00-19.00 
śr. 8.00-12.00 

FILIA NR 24 ul. Architektów 109 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

FILIA NR 25 Pl. Jaśminu 20 pn., śr., pt. 11.00-19.00 

FILIA NR 30 ul. Partyzantów 25 pn., śr., pt. 11.00-19.00 
wt., czw., sob. 8.00-15.00 

BIBLIOFORUM ul. Lipowa 1 (CH Forum) pn.-sob. 9.00-20.00  
FILIE GLIWICKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Centrum Wolontariatu ul. Zwycięstwa 1/1, I piętro pn.-pt. 10.00–18.00 

Dom Aktywnej Młodzieży ul. Barlickiego 3, pokój 21-22 pn.–pt. 8.00–16.00 

Strefa Aktywności Społecznej ul. Jagiellońska 21 pn.-pt. 10.00–18.00 
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wt. 8.00-15.00
czw. 11.00-15.00
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wt., czw., sob. 8.00-15.00

FILIA NR 20 ul. Bernardyńska 2 pn., śr., pt. 11.00-19.00
wt., czw., sob. 8.00-15.00

FILIA NR 21 ul. Syriusza 30 pn., śr., pt. 11.00-19.00
wt., czw., sob. 8.00-15.00

FILIA NR 22 ul. Spacerowa 6 wt. 8.00-15.00
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FILIA NR 23 ul. Sopocka 2 pn., pt. 11.00-19.00
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FILIA NR 25 PI. Jaśminu 20 pn., śr., pt. 11.00-19.00
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