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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone          
w okresie od 14 do 28 listopada 2017 r.

W tym czasie zbierane były opinie zainteresowanych 
mieszkańców na temat proponowanej procedury budżetu 

obywatelskiego miasta Gliwice na 2018 r. 

W toku konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęło          
14 zgłoszeń zawierających uwagi do planowanej 

procedury.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone

w okresie od 14 do 28 listopada 2017 r.

W tym czasie zbierane były opinie zainteresowanych

mieszkańców na temat proponowanej procedury budżetu

obywatelskiego miasta Gliwice na 2018 r.

W toku konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęło

14 zgłoszeń zawierających uwagi do planowanej

procedury.
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UWAGI I POSTULATY
Przygotowanie i składanie wniosków

 POSTULAT: Umożliwić wnoszenie propozycji do budżetu obywatelskiego przez 
organizacje pozarządowe na podobnych zasadach do radnych Rady Miasta.

 ODPOWIEDŹ: Propozycja została uwzględniona – wprowadzono możliwość składania 
wniosków przez organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach. Każda organizacja 
może złożyć nie więcej niż 3 wnioski. Ponieważ organizacje pozarządowe reprezentują
określoną grupę mieszkańców, nie jest konieczne w tym przypadku wykazanie poparcia 
15 gliwiczan dla wniosku.

 POSTULAT: Uszczegółowić zasady dopuszczenia do składania wniosków organizacji 
pozarządowych. Dopuszczenie organizacji pozarządowych musi mieć określone zasady, 
bo budżet obywatelski jest dla mieszkańców Gliwic, a nie dla osób pracujących w 
Gliwicach. Dotyczy to organizacji zatrudniających ludzi na umowie o zatrudnienie.

 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony. Najistotniejsze jest to, by zadanie było 
skierowane do gliwiczan, nie zaś to, kto w organizacji pozarządowej przygotowuje 
wniosek.

UWAGI I POSTULATY

Przygotowanie i składanie wniosków

0:0 POSTU LAT: Umożliwić wnoszenie propozycji do budżetu obywate/skiego przez

organizacje pozarządowe na podobnych zasadach do radnych Rady Miasta.

0:0 ODPOWIEDŹ: Propozycja została uwzględniona - wprowadzono możliwość składania

wniosków przez organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach. Każda organizacja

może złożyć nie więcej niż 3 wnioski. Ponieważ organizacje pozarządowe reprezentują

określoną grupę mieszkańców, nie jest konieczne wtym przypadku wykazanie poparcia

15 gliwiczan dla wniosku.

0:0 POSTU LAT: Uszczegółowić zasady dopuszczenia do składania wniosków organizacji

pozarządowych. Dopuszczenie organizacji pozarządowych musi mieć określone zasady,

bo budżet obywatelskijest dla mieszkańców Gliwic, a nie dla osób pracujących w

Gliwicach. Dotyczy to organizacji zatrudniających ludzi na umowie o zatrudnienie.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony. Najistotniejsze jest to, by zadanie było

skierowane do gliwiczan, nie zaś to, kto w organizacji pozarządowej przygotowuje

wniosek.
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UWAGI I POSTULATY
Przygotowanie i składanie wniosków

 POSTULAT: Doprecyzować zapis dotyczący dopuszczenia do głosowania tylko takich 
zadań, które będą dostępne dla otwartego grona mieszkańców./Zrezygnować z warunku 
dopuszczenia zadań dostępnych dla otwartego grona mieszkańców.

 ODPOWIEDŹ: Uwaga została uwzględniona - do głosowania kwalifikowane będą zadania 
kierowane do otwartego grona mieszkańców oraz do grup ograniczonych liczbowo 
(analogicznie do procedury prowadzonej w 2017 r.).

UWAGI I POSTULATY

Przygotowanie i składanie wniosków

0:0 POSTU LAT: Doprecyzować zapis dotyczący dopuszczenia do głosowania tylko takich

zadań, które będą dostępne dla otwartego grona mieszkańców/Zrezygnować z warunku

dopuszczenia zadań dostępnych dla otwartego grona mieszkańców.

0:0 ODPOWIEDŹ: Uwaga została uwzględniona - do głosowania kwalifikowane będą zadania

kierowane do otwartego grona mieszkańców oraz do grup ograniczonych liczbowo

(analogicznie do procedury prowadzonej w 2017 r.).

..J'ai

FIFI!"
u'

_9. E“

Gliwicki Budżet
Ubywa helski



UWAGI I POSTULATY
Weryfikacja wniosków

 POSTULAT: Umożliwić odwołanie się od weryfikacji w terminie 7 dni.
 ODPOWIEDŹ: Propozycja została zgłoszona i wprowadzona już wcześniej – po etapie 

ewaluacji i spotkań z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec, w tym każdy wnioskodawca,   
może złożyć zażalenie na wynik weryfikacji wniosku w terminie od 20 kwietnia do 27 kwietnia  
2018 r. Rozpatrzenie zażaleń nastąpi przed głosowaniem, co umożliwi uwzględnienie na 
liście głosowania zadań, dla których zażalenia uznano za zasadne.

 POSTULAT: Dopuścić nową grupę podmiotów uprawnionych do składania wniosków –
publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 ODPOWIEDŹ: Propozycja wprowadzenia oddzielnej grupy wnioskodawców nie została 
uwzględniona, ponieważ placówki te korzystają bezpośrednio ze środków budżetu miasta. 
Mieszkańcy mogą natomiast w ramach budżetu obywatelskiego wnioskować o realizację
zadań na terenach placówek oświatowych, w których prowadzona jest jednocześnie 
działalność dla otwartego grona mieszkańców (np. ogólnodostępny plac zabaw, zajęcia 
popołudniowe dla dzieci i młodzieży z osiedla).

UWAGI I POSTULATY

Weryfikacja wniosków

0:0 POSTU LAT: Umożl/wić odwołanie się od wen/fikacji w terminie 7 dni.

0:0 ODPOWIEDŹ: Propozycja została zgłoszona i wprowadzona już wcześniej - po etapie

ewaluacji i spotkań z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec, wtym każdy wnioskodawca,

może złożyć zażalenie na wynik weryfikacji wniosku w terminie od 20 kwietnia do 27 kwietnia

2018 r. Rozpatrzenie zażaleń nastąpi przed głosowaniem, co umożliwi uwzglednienie na

liście głosowania zadań, dla których zażalenia uznano za zasadne.

0:0 POSTU LAT: Dopuścić nową grupę podmiotów uprawnionych do składania wniosków -

publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu teiytoria/nego.

0:0 ODPOWIEDŹ: Propozycja wprowadzenia oddzielnej grupy wnioskodawców nie została

uwzględniona, ponieważ placówki te korzystają bezpośrednio ze środków budżetu miasta.

Mieszkańcy mogą natomiast w ramach budżetu obywatelskiego wnioskować o realizację

zadań na terenach placówek oświatowych, w których prowadzona jest jednocześnie

działalność dla otwartego grona mieszkańców (np. ogólnodostępny plac zabaw, zajecia

popołudniowe dla dzieci i młodzieży z osiedla).

Gliwicki Budżet
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UWAGI I POSTULATY
Kampania informacyjna

 POSTULAT: Zorganizować publiczne prezentacje projektów przez wnioskodawców, 
którzy powinni być odpowiedzialni za jakość i wartość merytoryczną swoich projektów.

 ODPOWIEDŹ: Mając na względzie cel budżetu obywatelskiego, jakim jest aktywizacja 
społeczna, propozycję przedstawimy Radom Osiedli oraz Gliwickiemu Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Aby ułatwić promowanie takich spotkań, umożliwimy Radom 
Osiedli lub GCOP publikację zawiadomień w kanałach informacyjnych, którymi zarządza 
Urząd Miejski.

UWAGI I POSTULATY

Kampania informacyjna

0:0 POSTU LAT: Zorganizować publiczne prezentacje projektów przez wnioskodawców,

którzy powinni być odpowiedzialni za jakość i wartość meiytOchzna swoich projektów.

0:0 ODPOWIEDŹ: Mając na względzie cel budżetu obywatelskiego, jakim jest aktywizacja

społeczna, propozycję przedstawimy Radom Osiedli oraz Gliwickiemu Centrum

Organizacji Pozarządowych. Aby ułatwić promowanie takich spotkań, umożliwimy Radom

Osiedli lub GCOP publikację zawiadomień w kanałach informacyjnych, którymi zarządza

Urząd Miejski.
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UWAGI I POSTULATY
Głosowanie

 POSTULAT: Nie wprowadzać ograniczenia przy kwalifikacji zadań do realizacji, 
polegającego na konieczności uzyskania w głosowaniu poparcia zadania przez co najmniej 
100 mieszkańców.

 ODPOWIEDŹ: Postulat został uwzględniony.

UWAGI I POSTULATY

Głosowanie

0:0 POSTU LAT: Nie wprowadzać ograniczenia przy kwalifikacji zadań do realizacji,

polegającego na konieczności uzyskania w głosowaniu poparcia zadania przez co najmniej

100 mieszkańców.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat został uwzględniony.

Gliwicki Budżet
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UWAGI I POSTULATY
Strona internetowa

 POSTULAT: Ujawniać dokumenty będące podstawą decyzji o kwalifikowaniu wniosków 
do głosowania. 

 ODPOWIEDŹ: Na stronie internetowej www.gliwice.eu, w zakładce „GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI” publikowane będą wnioski wraz z załącznikami i informacjami                
o modyfikacjach, a także uzasadnienia weryfikacji, które w tegorocznej procedurze mają
zostać rozszerzone.

UWAGI I POSTULATY

Strona internetowa

0:0 POSTU LAT: Ujawniać dokumenty będące podstawą decyzji o kwa/ifikowaniu wniosków

do głosowania.

0:0 ODPOWIEDŹ: Na stronie internetowej www.g|iwice.eu, w zakładce „GLIWICKI BUDŻET

OBYWATELSKI” publikowane będą wnioski wraz z załącznikami i informacjami

o modyfikacjach, a także uzasadnienia weryfikacji, które w tegorocznej procedurze mają

zostać rozszerzone.
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UWAGI I POSTULATY
Strona internetowa

 POSTULAT: Wprowadzić obowiązek ujawniania imienia i nazwiska wnioskodawców       
oraz imion i nazwisk mieszkańców popierających wniosek. 

 ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości wprowadzenia obowiązku ujawniania danych osobowych 
wnioskodawcy, ponieważ nie jest to niezbędne do realizacji procedury budżetu 
obywatelskiego. Wychodząc jednak naprzeciw wielu postulatom, w szczególności Rad 
Osiedlowych, istnieje możliwość wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na przekazanie jego 
danych Radzie Osiedla, czy też publikacji imienia i nazwiska wnioskodawcy na stronie 
internetowej. 
Zgoda na udostępnianie danych, czy też publikację imienia i nazwiska może mieć jedynie 
charakter dobrowolny. 

UWAGI I POSTULATY

Strona internetowa

0:0 POSTU LAT: Wprowadzić obowiązek ujawniania imienia inazwiska wnioskodawców

oraz imion i nazwisk mieszkańców popierających wniosek.

0:0 ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości wprowadzenia obowiązku ujawniania danych osobowych

wnioskodawcy, ponieważ nie jest to niezbędne do realizacji procedury budżetu

obywatelskiego. Wychodząc jednak naprzeciw wielu postulatom, w szczególności Rad

Osiedlowych, istnieje możliwość wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na przekazanie jego

danych Radzie Osiedla, czy też publikacji imienia i nazwiska wnioskodawcy na stronie

internetowej.

Zgoda na udostępnianie danych, czy też publikację imienia i nazwiska może miećjedynie

charakter dobrowolny.

Gliwicki Budżet
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UWAGI I POSTULATY
Ogólne zasady

 POSTULAT: Wprowadzić zapisy o projektach międzyosiedlowych i osobną pulę na projekty 
ponadosiedlowe.

 ODPOWIEDŹ: Propozycja nie została uwzględniona. Realizacja postulatu w procedurze 
budżetu obywatelskiego istotnie zmniejszyłaby kwoty pozostające do dyspozycji                       
w poszczególnych osiedlach.
W zakresie projektów miękkich taka możliwość istnieje i jest uregulowana zarządzeniem 
PM-2923/2016 z 13 czerwca 2016 r. Rady Osiedli mogą wnioskować o międzyosiedlowe 
przedsięwzięcia kulturalne, sportowe lub integracyjne w ramach konkursu.

 POSTULAT: Nie włączać zadań własnych miasta Gliwice do procedury budżetu 
obywatelskiego.

 ODPOWIEDŹ: Postulat nie może zostać uwzględniony – budżet obywatelski może 
obejmować tylko zadania własne miasta (dodatkowo dopuszczone są zadania własne
z wykorzystaniem nieruchomości wspólnot i spółdzielni).

UWAGI I POSTULATY

Ogólne zasady

0:0 POSTU LAT: Wprowadzić zapisy o projektach międzyosiedlowych i osobną pulę na projekty

ponadosiedlowe.

0:0 ODPOWIEDŹ: Propozycja nie została uwzględniona. Realizacja postulatu w procedurze

budżetu obywatelskiego istotnie zmniejszyłaby kwoty pozostające do dyspozycji

w poszczególnych osiedlach.

W zakresie projektów miękkich taka możliwość istnieje ijest uregulowana zarządzeniem

PM-2923/2016 z 13 czerwca 2016 r. Rady Osiedli mogą wnioskować o międzyosiedlowe

przedsięwzięcia kulturalne, sportowe lub integracyjne w ramach konkursu.

0:0 POSTU LAT: Nie włączać zadań własnych miasta Gliwice do procedury budżetu

obywate/skiego.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat nie może zostać uwzględniony - budżet obywatelski może

obejmować tylko zadania własne miasta (dodatkowo dopuszczone są zadania własne

z wykorzystaniem nieruchomości wspólnot i spółdzielni).

Gliwicki Budżet
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UWAGI I POSTULATY
Ogólne zasady

 POSTULAT: Stworzyć dziecięcy budżet obywatelski.
 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony - wśród zadań realizowanych                  

w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się także projekty adresowane do dzieci         
i młodzieży.

 POSTULAT: Wykluczyć możliwość realizacji takich zadań, jak np. budowa miejsc 
parkingowych.

 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony. To mieszkańcy głosując decydują, czy 
dana inwestycja jest potrzebna.

UWAGI I POSTULATY

Ogólne zasady

0:0 POSTU LAT: Stworzyć dziecięcy budżet obywate/ski.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony - wśród zadań realizowanych

w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się także projekty adresowane do dzieci

i młodzieży.

0:0 POSTU LAT: Wykluczyć możliwość realizacji takich zadań, jak np. budowa miejsc

parkingowych.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony. To mieszkańcy głosując decydują, czy

dana inwestycja jest potrzebna.
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UWAGI I POSTULATY
Koszty

 POSTULAT: Powiązać wielkość budżetu obywatelskiego z wielkością budżetu miasta, 
np. z kwotą środków przeznaczonych na inwestycje.

 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony – sztywne połączenie wysokości 
wydatków na budżet obywatelski np. z  wydatkami na inwestycje może spowodować
w kolejnych latach obniżenie puli przeznaczonej na budżet obywatelski, w przypadku 
obniżenia wydatków inwestycyjnych.

 POSTULAT: Zwiększyć pulę pieniędzy na budżet obywatelski.

 ODPOWIEDŹ: Pula środków została zwiększona do 6 mln zł.

UWAGI I POSTULATY

Koszty

0:0 POSTU LAT: Powiązać wie/kość budżetu obywate/skiego z wielkością budżetu miasta,

np. z kwotą środków przeznaczonych na inwestycje.

0:0 ODPOWIEDŹ: Postulat nie został uwzględniony - sztywne połączenie wysokości

wydatków na budżet obywatelski np. z wydatkami na inwestycje może spowodować

w kolejnych latach obniżenie puli przeznaczonej na budżet obywatelski, w przypadku

obniżenia wydatków inwestycyjnych.

0:0 POSTU LAT: Zwiększyć pulę pieniędzy na budżet obywate/ski.

0:0 ODPOWIEDŹ: Pula środków została zwiększona do 6 mln zł.

..J'ai

Furch'
u'

_EI EF

Gliwiclki Budżet
Obywatelski



Dziękujemy za udział w konsultacjach 
społecznych i zachęcamy do aktywnego 

udziału w procedurze budżetu 
obywatelskiego w 2018 roku.

19 grudnia 2017 r.

Więcej informacji: www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”
Kontakt: bo@um.gliwice.pl

Dziękujemy za udziałw konsultacjach

społecznych i zachęcamy do aktywnego

udziału w procedurze budżetu

obywatelskiego w 2018 roku.

19 grudnia 2017 r.

Więcej informacji: www.g|iwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”

Kontakt: bo@um.g|iwice.p|
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