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Głosowanie mieszkańców
- wprowadzenie

• Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia, 
które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

• Prezydent Miasta Gliwice podpisał zarządzenie w sprawie zasad budżetu 
obywatelskiego. Podwyższył kwotę i jest ona o 1 mln zł większa niż
w poprzedniej procedurze. Kwota 3,5 mln zł została rozdysponowana pomiędzy 
21 osiedli tak, aby każde z nich, jeśli mieszkańcy się zmobilizują, mogło 
zrealizować przynajmniej po jednym ważnym dla osiedla przedsięwzięciu.

Oznacza to, że jeśli mieszkańcy się zintegrują i wezmą udział w głosowaniu, 
zrealizowanych zadań będzie dużo, bo co najmniej 21! 
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Głosowanie mieszkańców
- ogłoszenie osiedlowych list zadań

zakwalifikowanych do głosowania
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<§ Gliwicki Budiet
Obywatelski

9 maja OGLOSZENIE OS|EDLOV\/YCH LIST ZADAN
ZAKWALIFIKOWANYCH DO GLOSOWANIA Na osiedlowyoh

;|istach zadafi zostanie podana szaounkowa wartoéo realizacji
kaidego zadania zakwalifikowanego do etapu giosowania.

K y

”C~_a-lem budietu obywatelskiego jest integracja i aktywizacja
mieszkafioow. Zaioiono wiego, Ze w kolejnej prooedurze powinno
wziqo udziai nie mniej gliwiozan nii w roku 2015. Na podstawie 4%
frekwencji w giosowaniu w 2015 roku, ustalono minimalne liczby

                                                                                                     
Wainei Wyniki giosowania na zadania z osiedlowej listy zadafi
begdq wiqiqoe, jeieli na wszystkie zadania iqoznie zgioszone dla
danego osiedla zagiosuje nie mniej osob, ni2 liozba ogioszona
przez Prezydenta Miasta na stronie internetowej www.g|iwioe.eu.
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Spraxfvdi na stronie www.g|iwioe.eu pod hasiem ,,GL|W|CK|
BUDZET OBYWATELSKI" ile osob be,-dzie musiaio oddao gios na
zadania dla Twojego osiedla, Zeby wyniki giosowania zostaiy
uznane za wiqiqce.
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_Z§1o_he;o wiego rodzineg, znajomyoh i sqsiadow do wiqozenia sis; €‘do tej
iniojatywy. lm wiegoej osob sis; zaangaiuje, tym wiegksza szansa, Ze
zadanie zostanie zrealizowanei
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Głosowanie mieszkańców
- ogłoszenie osiedlowych list zadań

zakwalifikowanych do głosowania

Nazwa osiedla
Kwota na realizację zadań

w poszczególnych 
osiedlach

Minimalna 
liczba głosów

Próg dla 
aktywnych

BAILDONA 184 909 336 672
BOJKÓW 100 954 97 194

BRZEZINKA 95 234 80 160
CZECHOWICE 75 388 25 50
KOPERNIKA 191 849 374 748

LIGOTA ZABRSKA 90 991 69 138
ŁABĘDY 249 921 535 1 070

OBROŃCÓW POKOJU 127 505 177 354
OSTROPA 101 224 100 200

POLITECHNIKA 132 300 202 404
SIKORNIK 224 589 477 954
SOŚNICA 291 113 656 1 312

STARE GLIWICE 143 307 218 436
SZOBISZOWOCE 218 447 435 870
ŚRÓDMIEŚCIE 235 432 494 988

TRYNEK 277 445 629 1 258
WILCZE GARDŁO 80 499 41 82

WOJSKA POLSKIEGO 211 718 427 854
WÓJTOWA WIEŚ 136 930 202 404

ZATORZE 223 054 460 920
ŻERNIKI 107 191 113 226
Razem 3 500 000 - -
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giosowanie

Podziai kwoty pomiodzy osiedlami oraz minimalnq liczbe; gio-sow, ktora musi zostaé oddana na
poszczegolne osiedlowe listy zadafi, Zeby uznaé giosowanie za wiagiagce przedstawia poniisza tabela.
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Głosowanie mieszkańców
- głosowanie na zadania 

z osiedlowych list zadań: kiedy?
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Glosowaé motna
wtermlnle od

6 czerwca do 4 llpca
2016 roku
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Głosowanie mieszkańców
- zasady głosowania§III§IIIIA?II
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Upewnij sio czy moiesz oddaé swoj glos !

Mozesz, jezelijesteé mieszkaficem Gliwic, tj. osobq, ktora
przebywa w Gliwicach z zamiarem staiego pobytu.
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STOJAK NA
RQWERY
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Głosowanie mieszkańców
- zasady głosowania: kto?
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Głosowanie mieszkańców
- zasady głosowania: kto?
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podaé imio i nazwisko, adres zamieszkania, date urodzenia (w celu
jednoznacznego wykluczenia oddania wigcej nii jednego giosu przez
mieszkarica), adres e-mail (w przypadku giosowania w formie
eiektronicznej,

' wskazaé na formularzu giosowania tylko jedno zadanie proponowane do
realizacji.

Gfos moina oddaé rylko we Masnym imieniu, a dane muszq byé
zgodne ze stanem faktycznym!

Administratorem danych osobowych zebranych podczas giosowania jest
Prezydent Miasta Gliwice. Dane te sag przetwaizane wyiaicznie w celu
realizacji giosowania i nie sq przekazywane osobom trzecim.
Kaidemu przysiuguje prawn wglqdu wjego dane osobowe, a podanie ich
jest dobrowolne, jednak niezbedne w procesie weryfikacji uprawnienia do
giosowaniai stwierdzeniawainoéci giosow.
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Głosowanie mieszkańców
- zasady głosowania: jak?§III §IIII H‘?II

: Gliwicki Budiet
8 Obywatelski

Zagiosuj i zdecyduj na co zostanie wydana
kwota 3 500 O00 zi ! \ I 1

I Podczas trwania_ giosowania, na stronie internetowej www.g|iwice.eu, pod hasiem
,,GLlW|CKl BUDZET OBYWATELSKI”, na biezqcq aktualizowane sq dane dotyczqoe
liczby gioséw, ktére zostaiy oddane na zadania w kazdym z osiedli i ile gloséw brakuje,
by giosowanie na zadania w osiedlu zostaio uznane za wiqzqce. Jest to bardzo
przydatne rozwiqzanie - w kazdej chwili mo2na zareagowaé - zintegrowaé sig
izmobilizowaé do oddawania gioséw najblizszych, znajomych czy sqsiadéw.
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Głosowanie mieszkańców
- sposoby głosowania: jak?

Głosowanie w formie elektronicznej
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Głosowanie mieszkańców
- sposoby głosowania: jak?

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 8. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24 15. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6

2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa 21 9. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 16. Filia nr 23, ul. Sopocka 2

3. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 10. Filia nr 15, ul. Piastowska 3 17. Filia nr 24, ul. Architektów 109

4. Filia nr 5, ul. Perkoza 12 11. Filia nr 16, ul Skarbnika 3 18. Filia nr 25, Pl. Jaśminu 20

5. Filia nr 6, ul. Sieronia 17 12. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 19. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25

6. Filia nr 7, ul. Junaków 4 13. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 20. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

7. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 14. Filia nr 21, ul. Syriusza 30 21. Filia  Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna  31 A
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Głosowanie mieszkańców
- sposoby głosowania: jak?EIII §IIII H‘?II®B
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Głosowanie mieszkańców
- bonus za aktywność !
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Srodki niewykorzystane w poszczegélnych
osiedlach zostanq zsumowane i rozdzielone

pomiegdzy osiedla, w ktéiych zostai przekroczony
prég dla aktywnych.

Wymagane progi dla poszczegolnych osiedli
zostaiy przedstawione na S’[[0fiI8 vvvwv.g|iwice.eu
w zakiadce GLIWICKI BUDZET OBYWATELSKI

oraz w tabeli na nastegpnym slajdzie.

fi fi
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Głosowanie mieszkańców
- bonus za aktywność !

Nazwa osiedla Próg dla 
aktywnych

BAILDONA 672
BOJKÓW 194

BRZEZINKA 160
CZECHOWICE 50
KOPERNIKA 748

LIGOTA ZABRSKA 138
ŁABĘDY 1 070

OBROŃCÓW POKOJU 354
OSTROPA 200

POLITECHNIKA 404
SIKORNIK 954
SOŚNICA 1 312

STARE GLIWICE 436
SZOBISZOWOCE 870
ŚRÓDMIEŚCIE 988

TRYNEK 1 258
WILCZE GARDŁO 82

WOJSKA POLSKIEGO 854
WÓJTOWA WIEŚ 404

ZATORZE 920
ŻERNIKI 226
Razem -
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Głosowanie mieszkańców
- zagłosuję i co dalej?
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Giosowanie na zadania z osiedlowych list zadafi.

Ustalanie wynikow giosowania.

Ogioszenie wynikéw giosowania.
Wynikizostanq opublikowane neg stronie internetowej
vvww.g|iwice.eu (GLIWICKI BUDZET OBYWATELSKI)
oraz w ,,Miejskim Serwisie |nformacyjnym- Gliwice".
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Głosowanie mieszkańców
- zagłosuję i co dalej?
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* Do wykonania zostanq skierowane zadania, ktore na
osiedlowej Iiéoie zadafi uzyskajq najwiekszq liozbe

giosowi zmieszozq sie w limicie finansowania
przyznanym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe

zadania z puli dla aktywnych).

~ Wybrane przez mieszkaficowprzedsiowziociazostanq
zrealizowane w 2017 r., jeieli na osiedlowq listo zadari

zagiosowaio nie mniej mieszkaricow, nii minimalna
liczba giosow okreélona dla danego osiedla

W paidzierniku odbedq sio spotkania ewaluacyjne
z mieszkaricami. Podczas tych spotkafi zostanie
podsumowana caia procedura budietu obywatelskiego.

W
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Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego 
znajdują się na stronie www.gliwice.eu pod hasłem 

„GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. 
Dodatkowe pytania można kierować na adres: bo@um.gliwice.pl
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