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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
co to
to jest
– co
jest budżet
budżet obywatelski?
obywatelski?

•-

Gliwicki
Budżet
to
projekt
Gliwicki
Budżet Obywatelski
Obywatelski
to
projekt
skierowany
do
każdego
mieszkańca
skierowany
do
każdego
mieszkańca
Gliwic,
który
chciałby
zainicjować
lub
Gliwic,
który
chciałby
zainicjować
lub
wesprzeć
swoim
głosem
nowe
wesprzeć
swoim
głosem
nowe
przedsięwzięcie
przedsięwzięcie w
w jednym
jednym zz 21
21 gliwickich
inwickich
osiedli,
osiedli, finansowane
finansowane z
z budżetu
budżetu miasta.
miasta.

•0

Jeżeli
chcesz
podnieść
komfort
życia
Jeżeli
chcesz
podnieść
komfort
życia
w swoim
wokół
zintegrujesz wokół
otoczeniu ii zintegrujesz
swoim otoczeniu
w
sąsiadów,
swojego
zmianę sąsiadów,
na zmianę
pomysłu na
swojego pomysłu
kolegów
kolegów ii innych
innych mieszkańców
mieszkańców - Budżet
Budżet
Obywatelski
jest właśnie
właśnie dla
Obywatelski jest
dla Ciebie.
Ciebie.

•-

W 2017
roku
w każdym
osiedlu
jest
2017
roku
w
każdym
osiedlu
jest
szansa
wybór co
jednego
szansa na
na wybór
co najmniej
najmniej jednego
zadania,
które
zostanie
zadania,
które
zostanie skierowane
skierowane do
do
realizacji
ze
środków
budżetu
miasta
realizacji
ze
środków
budżetu
miasta
w roku
w
roku kolejnym.
kolejnym.
W
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
– jak wypełnić
wypełnić wniosek?
wniosek?

Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego

19 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta ogłosił na stronie
internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI
BUDŻET OBYWATELSKI” procedurę budżetu
obywatelskiego

719

grudnia

2016

internetowej

BUDZET

r.

Prezydent

WWW._quWice.eu

Miasta
pod

OBYWATELSKI”

ogłosił

hasłem

procedurę

na

stronie

„GLIWICKI

budżetu

obywatelskiego

W
W dniu
dniu ogłoszenia
ogłoszenia Prezydent
Prezydent Miasta
Miasta podał
podał do
do publicznej
publicznej wiadomości:
wiadomości:

> kwotę,
kwotę, jaką
jaką zamierza
zamierza przeznaczyć
przeznaczyć W
w 2018
2018 roku
roku na
na realizację
realizację zadań
zadań wyłonionych
wyłonionych
procedurze
wraz zz podziałem
procedurze budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego wraz
podziałem kwoty
kwoty na
na realizację
realizację zadań
zadań
w poszczególnych
W
poszczególnych osiedlach,
osiedlach,
Ważne!!! Sprawdź
Ważne!!!
Sprawdź na
na stronie
stronie www.inwice.eu
www.gliwice.eu pod
pod hasłem
hasłem ”GLIWICKI
”GLIWICKI BUDŻET
BUDŻET OBYWATELSKI”,
OBYWATELSKI”, jaka
jaka kwota
kwota
została
została
przeznaczona
przeznaczona
na
na
realizację
realizację
zadania
zadania
w
W
osiedlu,
osiedlu,
W
w którym
którym
chciałbyś
chciałbyś
zainicjować
zainicjować
zmianę.
zmianę.
Koszt
Koszt realizacji
realizacji Twojego
Twojego pomysłu
pomysłu nie
nie może
może przekroczyć
przekroczyć tej
tej kwoty,
kwoty, żeby
żeby został
został dopuszczony
dopuszczony do
do etapu
etapu głosowania.
głosowania.


> informację
informację _o
o minimalnej
minimalnej liczbie
Iiczbie_g_łosów,
głosów, która
któ_ra musi
musi zostać
zostać oddana
oddan_a na
na poszczególne
poszczególne
osiedlowe
wyniki głosowania
wiążące.
OSIedlowe listy
IIsty zadań,
zadan, żeby
żeby wyniki
głosowania zostały
zostały uznane
uznane za
za Wiążące.
Ważne!!! Sprawdź
Ważne!!!
Sprawdź na
na stronie
stronie www.g|iwice.eu
www.gliwice.eu pod
pod hasłem
hasłem ”GLIWICKI
”GLIWICKI BUDŻET
BUDŻET OBYWATELSKI”,
OBYWATELSKI”, ile
ile osób
osób będzie
będzie
musiało
musiało oddać
oddać głos
głos na
na zadania
zadania dla
dla Twojego
Twojego osiedla,
osiedla, żeby
żeby wyniki
wyniki głosowania
głosowania zostały
zostały uznane
uznane za
za wiążące
wiążące – skup
skup
wokół swojego
wokół
swojego pomysłu
pomysłu ii inicjatywy
inicjatywy „BUDŻETU
„BUDZETU OBYWATELSKIEGO”
OBYWATELSKIEGO” jak
jak największe
największe grono
grono mieszkańców.
mieszkancow.
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Gliwicki Budżet
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– czy
wniosek?
złożyć wniosek?
mogę złożyć
czy mogę
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

Upewnij
wnioskodawcą
Upewnij się,
się, czy
czy możesz
możesz być
być wnioskodawcą
Możesz,
jeżeli jesteś:
jesteś:
Możesz, jeżeli

EI
mieszkańcem
mieszkańcem Gliwic
Gliwic (tj.
(tj. osobą
osobą która
która przebywa
przebywa w
w Gliwicach
Gliwicach z
z zamiarem
zamiarem
stałego
stałego pobytu)
pobytu) ii masz
masz ukończone
ukończone lub
lub kończysz
kończysz w
w 2017
2017 roku
roku 16
16 lat;
lat;
pamiętaj, że
pamiętaj,
że będziesz
będziesz musiał
musiał znaleźć
znaleźć poparcie
poparcie co
co najmniej
najmniej
15
15 mieszkańców
mieszkańców (w
(w wieku
wieku 16+)
16+) dla
dla swojego
swojego pomysłu.
pomysłu.
Uprawnione
Uprawnione do
do składania
składania wniosku
wniosku są
są również
również kolegialnie:
koIegiaInie: kluby
kluby radnych
radnych
ii komisje
komisje stałe
stałe Rady
Rady Miasta
Miasta Gliwice,
Gliwice, Rady
Rady Osiedli,
Osiedli,
Młodzieżowa
Młodzieżowa Rada
Rada Miasta,
Miasta,
a
a także
także indywidualnie:
indywidualnie: radni
radni Rady
Rady Miasta,
Miasta, członkowie
członkowie Rad
Rad Osiedli
Osiedli
ii radni
radni Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady Miasta.
Miasta.
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
–
-krok
krok po
po kroku…
kroku...
Wniosek na realizację zadania jednorocznego
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Jeżeli
możesz
być
wnioskodawcą
wnioskodawcą
być
możesz
Jeżeli
.
.
.
ii masz
masz
pomysł
pomysł na
na dobrą
dobrą zmianę,
zmianę,
możesz
mozesz
zgłosić
wnioski na
zgłosić nie
nie więcej
więcej niż
niż 3
3 wnioski
na realizację
realizację
zadania
jednorocznego. Wystarczy,
że
zadania
jednorocznego.
Wystarczy,
że
odpowiednim
opiszesz
swój
pomysł
na
odpowiednim
na
pomysł
swój
opiszesz
formularzu
formularzu ii w
w okresie
okresie od
od 6
6 lutego
lutego do
do 24
24
lutego
lutego 2017
2017 roku
roku dostarczysz
dostarczysz go
go do
do Urzędu
Urzędu
Miejskiego
Miejskiego W
w Gliwicach.
Gliwicach.
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak wypełnić
wniosek?
wypełnić wniosek?
-jak
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

PAMIĘTAJ!
PAMIĘTAJ!

•- Wypełnij
Wypełnij
wszystkie
pola
we
wszystkie
pola
we
na
jednorocznego.
na realizację
realizację zadania
zadania jednorocznego.

wniosku
wniosku

osobami
innymi osobami
•- O
z innymi
porozmawiaj z
projekcie porozmawiaj
swoim projekcie
O swoim
ii (jeżeli
(jeżeli
nie
nie
pełnisz
pełnisz
funkcji
funkcji
radnego)
radnego)
zbierz
zbierz
na
na formularzu
formularzu listy
listy poparcia
poparcia co
co najmniej
najmniej 15
15 podpisów
podpisów
ciekawy
pomysłjest
od
jest ciekawy
Twój pomysł
że Twój
uważają, że
które uważają,
osób, które
od osób,
ii zasługujący
zasługujący na
na poparcie.
poparcie.

•- Uzupełnij
Uzupełnij wszystkie
wszystkie swoje
swoje dane
dane we
we wniosku,
wniosku, podaj
podaj
swój
numer
telefonu
ii e-mail,
gdyby
osoby
swój
numer
telefonu
e-mail,
gdyby
osoby
się
chciały się
odpowiedzialne
weryfikację wniosku
wniosku chciały
za weryfikację
odpowiedzialne za
zz Tobą
Tobą skontaktować!
skontaktować!
Uwaga!
Uwaga!

Dane
Dane

kontaktowe
kontaktowe

wnioskodawców,
wnioskodawców,

których
których

wnioski zostaną
wnioski
zostaną skierowane
skierowane do
do głosowania
głosowania będą
będą – za
za ich
ich
zgodą
zgodą
udostępnione
udostępnione
Radzie
Radzie
Osiedla,
Osiedla,
którego
którego
wniosek
wniosek
dotyczy,
dotyczy,
w
w celu
celu
umożliwienia
umożliwienia włączenia
włączenia wnioskodawcy
wnioskodawcy
do
do kampanii
kampanii informacyjnej
informacyjnej skierowanej
skierowanej do
do mieszkańców
mieszkańców
osiedla,
osiedla, poprzedzającej
poprzedzającej etap
etap głosowania.
głosowania.
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– gdzie
gdzie znaleźć
znaleźć formularz
formularz wniosku?
wniosku?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

Jeżeli
wnioskodawcą, znajdź
wzór
Jeżeli masz
masz pewność,
pewność, że
że możesz
możesz zostać
zostać wnioskodawcą,
znajdź wzór
wniosku wniosku
–w
w nim
nim określisz
określisz czego
czego będzie
będzie dotyczył
dotyczył Twój
Twój projekt,
projekt,
pozytywną
oraz jaką
gdzie
jaką pozytywną
umiejscowiony oraz
zostanie umiejscowiony
gdzie zostanie
zmianę
zmianę przyniesie
przyniesie mieszkańcom
mieszkańcom osiedla.
osiedla.
formularz.
przygotowany formularz.
Wypełnij specjalnie
tego przygotowany
do tego
specjalnie do
Wypełnij

>
Formularz
Formularz wniosku
wniosku (oraz
(oraz inne
inne przydatne
przydatne informacje,
informacje,
w
w tym
tym procedura
procedura budżetu
budżetu
obywatelskiego
w 2017
www.gliwice.eu pod
obywatelskiego _w
2017 roku)
roku) dostępne
dostępne są
są na
na stronie
stronie www.g|iwice.eu
pod hasłem
hasłem
„GLIWICKI
„GLIWICKI BUDŻET
BUDZET OBYWATELSKI”.
OBYWATELSKI”.

Formularz
wniosku w
w wersji
wersji papierowej
>
Formularz wniosku
papierowej można
można otrzymać:
otrzymać:
•-

•-

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 )) w
w Biurze
Biurze Obsługi
Obsługi Interesantów
Interesantów
na
na parterze
parterze (stanowisko
(stanowisko Informacji
Informacji Głównej)
Głównej) oraz
oraz w
w Biurze
Biurze Prezydenta
Prezydenta ii Rady
Rady Miasta
Miasta
(pok.
(pok. 245,
245, II
II piętro)
piętro),,
w Biurze
w
Biurze Podawczym
Podawczym filii
filii Urzędu
Urzędu Miejskiego
Miejskiego w
w Gliwicach
Gliwicach (ul.
(ul. Jasna
Jasna 31a
31a)
)
w
w czwartek
w godzinach
godzinach pracy
pracy UM
UM od
od poniedziałku
poniedziałku do
do środy
środy 8.00-16.00,
8.00-16.00, w
czwartek 8.00-17.00,
8.00-17.00,
w piątek
w
piątek 8.00-15.00.
8.00-15.00.
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21
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Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak wypełnić
wniosek?
wypełnić wniosek?
-jak
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

1.
1. DANE
DANE DOTYCZĄCE
DOTYCZACE WNIOSKODAWCY:
WNIOSKODAWCY:
Nazwa
Nazwa organu
organu

Uwaga!
Uwaga! Pole
Pole należy
należy wypełnić
wypełnić jeżeli
jeżeli wniosek
wniosek
składa
składa organ
organ (np.
(np. Rada
Rada Osiedla),
Osiedla), W
W takim
takim
przypadku
przypadku w
w tabeli
tabeli należy
należy wprowadzić
wprowadzić dane
dane
osoby
osoby lub
lub osób
osób reprezentujących
reprezentujących organ
organ..

Imię
Imię ii nazwisko
nazwisko

Uwaga!
urodzenia:
Rok urodzenia:
Uwaga! Rok
są
Do
wniosków uprawnieni
uprawnieni są
składania wniosków
Do składania
mieszkańcy
mieszkańcy Gliwic,
Gliwic, którzy
którzy w
w momencie
momencie
składnia
składnia wniosków
wniosków mają
maia ukończone
ukończone 16
16 lat
lat
lub
jeżeli
roku, jeżeli
2017 roku,
w 2017
lat w
16 lat
ukończą 16
lub ukończą
uzyskają
uzyskają dla
dla swojego
swojego wniosku
wniosku poparcie
poparcie
minimum
minimum 15
15 innych
innych mieszkańców.
mieszkańców.

Uwaga!
Uwaga!
Wnioskodawcy
Wnioskodawcy
będący
będący
radnymi
radnymi
Rady
Rady
Miasta
Miasta
Gliwice,
Gliwice,
Rad
Rad
Osiedli,
Osiedli,
Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice podają
podają
tylko imię,
tylko
imię, nazwisko
nazwisko ii funkcję
funkcję (np.
(np. radny
radny Rady
Rady
Miasta,
Miasta,
członek
członek
Rady
Rady
Osiedla,
Osiedla,
radny
radny
Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady Miasta).
Miasta).

Adres zamieszkania
Adres
zamieszkania

Rok
Rok urodzenia
urodzenia

Funkcja
Funkcja
((dot.
dot. tylko radnych/członków
11
!1

Rad Osiedli)
Osiedli)

:L
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak
jak wypełnić
wniosek?
wypełnic wniosek?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

1.DANE
1.DANE WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCY DO
DO SZYBKIEGO
SZYBKIEGO KONTAKTU
KONTAKTU W
W PROCEDURZE
PROCEDURZE
WERYFIKACJI WNIOSKÓW:
WERYFIKACJI
WNIOSKÓW:
UWAGA!
UWAGA!
Proszę
Proszę pamiętać
pamiętać o
o regularnym
regularnym sprawdzaniu
sprawdzaniu
skrzynki
skrzynki mailowej
mailowej na
na etapie
etapie weryfikacji
weryfikacji
złożonych
złożonych wniosków
wniosków

Numer
Numer telefonu
telefonu i/lub
i/Iub
adres
adres e-mail
e-mail

Każdy
Każdy wnioskodawca
wnioskodawca (w
(wtym
tym radny/członek
radny/członek Rady
Rady Osiedla)
Osiedla) może
może złożyć
złożyć nie
nie więcej
więcej niż
niż 3
3 wnioski.
wnioski.
\
Jeżeli
Jeżeli wnioskodawca
wnioskodawca złoży
złoży więcej
więcej niż
niż 3
3 wnioski:
wnioski:
•0 Biuro
Biuro Prezydenta
Prezydenta ii Rady
Rady Miasta
Miasta kontaktuje
kontaktuje się
się z
z wnioskodawcą
wnioskodawcą telefonicznie
telefonicznie bądź
bądź mailowo
mailowo (na
(na podstawnie
podstawnie danych,
danych, które
które
wnioskodawca podał
wnioskodawca
podał we
we wniosku)
wniosku) ii zobowiązuje
zobowiązuje wnioskodawcę
wnioskodawcę do
do wycofania
wycofania nadmiaru
nadmiaru wniosków
wniosków w
w terminie
terminie 3
3 dni
dni
roboczych
roboczych od
od chwili
chwili nawiązania
nawiązania kontaktu,
kontaktu, ale
ale nie
nie później
później niż
niż w
w dniu,
dniu, w
w którym
którym upływa
upływa termin
termin składania
składania wniosków;
wniosków; wyboru
wyboru
wniosków, które
wniosków,
które pozostaną
pozostaną w
w procedurze
procedurze budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego na
na tym
tym etapie
etapie dokonuje
dokonuje wnioskodawca,
wnioskodawca,
•0 oraz
oraz nie
nie skorzysta
skorzysta z
z uprawnienia,
uprawnienia, o
o którym
którym mowa
mowa w
w punkcie
punkcie powyżej,
powyżej, weryfikacji
weryfikacji poddane
poddane zostaną
zostaną trzy
trzy pierwsze
pierwsze wnioski,
wnioski,
które
które zostały
zostały zarejestrowane
zarejestrowane w
w systemie
systemie informatycznym
informatycznym Urzędu
Urzędu Miejskiego
Miejskiego w
w Gliwicach
Gliwicach –o
o wyborze
wyborze będzie
będzie decydowała
decydowała
data
data ii godzina
godzina rejestracji;
rejestracji; pozostałe
pozostałe wnioski
wnioski zostaną
zostaną zwrócone
zwrócone wnioskodawcy.
wnioskodawcy.
Jeżeli
Jeżeli radny/członek
radny/członek Rady
Rady Osiedla
Osiedla podpisuje
podpisuje wniosek
wniosek składany
składany przez
przez organ,
organ, nie
nie odbiera
odbiera mu
mu to
to uprawnienia
uprawnienia do
do złożenia
złożenia
(wniosków
3 wniosków we
we własnym
własnym imieniu.
imieniu.
/
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
– jak wypełnić
wypełnić wniosek?
wniosek?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

2.
2. NAZWA
NAZWA OSIEDLA,
OSIEDLA, NA
NA TERENIE
TERENIE KTÓREGO
KTÓREGO MA
MA BYĆ
BYĆ REALIZOWANE
REALIZOWANE ZADANIE
ZADANIE


>

Poprzez
osiedle,
należy
rozumieć
jednostkę
Poprzez
osiedle,
należy
rozumieć
jednostkę
uchwały
mocy uchwały
na mocy
pomocniczą
utworzoną na
Gliwice utworzoną
miasta Gliwice
pomocniczą miasta
zwyczajowe!)
Rady
Miasta
Gliwice
(a
nie
nazwy
zwyczajowe!)
nazwy
nie
(a
Gliwice
Miasta
Rady
„zA/`x`


>

Interaktywna
jest dostępna
Interaktywna mapa
mapa Rad
Rad Osiedli
Osiedli jest
dostępna na
na
stronie
internetowej,
pod
adresem
stronie
internetowej,
pod
adresem
http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli
http://bip.qliwice.eu/samorzad/radv osiedli
-- wybierając
konkretne
osiedle
można
dotrzeć
wybierając
konkretne
osiedle
można
dotrzeć do
do
szczegółowych
szczegółowych informacji,
informacji, w
w tym
tym spisu
spisu ulic
ulic objętych
objętych
granicami
granicami danego
danego osiedla.
osiedla.
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UWAGA!
Przed
przystąpieniem
do
opracowania
UWAGA!
Przed
przystąpieniem
do
opracowania
wniosku należy
wniosku
należy wskazać
wskazać osiedle,
osiedle, w
w którym
którym ma
ma być
być
zrealizowane
jaka kwota
zrealizowane zadanie
zadanie ii sprawdzić,
sprawdzić, jaka
kwota została
została
przeznaczona
przeznaczona na
na realizację
realizację zadania/zadań
zadania/zadań W
w danym
danym
osiedlu.
osiedlu.
Wykaz
Wykaz osiedli
osiedli wraz
wraz z
z kwotami
kwotami jest
jest dostępny
dostępny na
na stronie
stronie
www.gliwice.eu pod
www.g|iwice.eu
pod
hasłem
hasłem
„GLIWICKI
„GLIWICKI
BUDŻET
BUDZET
OBYWATELSKI”.
OBYWATELSKI”.
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Gliwicki Budżet
Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak wypełnić
wniosek?
wypełnić wniosek?
-jak
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

3.
3. NAZWA
NAZWA SPÓŁDZIELNI
SPÓŁDZIELNI LUB
LUB WSPÓLNOTY
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ,
MIESZKANIOWEJ,
NA
NA TERENIE
TERENIE KTÓREJ
KTOREJ MA
MA BYĆ
BYC REALIZOWANE
REALIZOWANE ZADANIE
ZADANIE

Uwaga!
>Uwagal Należy
Należy wypełnić,
wypełnić, gdy
gdy zadanie
zadanie ma
ma być
być realizowane
realizowane na
na terenie
terenie należącym
należącym
mieszkaniowej.
do
wspólnoty mieszkaniowej.
lub wspólnoty
spółdzielni lub
do spółdzielni

Gliwicki Budżet
Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak wypełnić
wniosek?
wypełnić wniosek?
-jak
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

ZADANIA
4.
NAZWA ZADANIA
PROPONOWANA NAZWA
4. PROPONOWANA

Wymyśl nazwę
nazwę zadania,
zadania, która
która będzie
będzie atrakcyjna
atrakcyjna i
i zrozumiała,
zrozumiała,
a
jego specyfikę
a zarazem
zarazem oddająca
oddająca jego
specyfikę
Wymyśl


>

Uwaga!
Uwaga!
Nazwa
Nazwa
zadania
zadania
może
może
ulec
ulec
modyfikacji/doprecyzowaniu
modyfikacji/doprecyzowaniu
na
na
etapie
etapie
sporządzania
osiedlowych
list
zadań,
jeżeli w
ocenie
wydziałów/jednostek
sporządzania
osiedlowych
list
zadań,
jeżeli
w
ocenie
wydziałów/jednostek
informacyjnymi.
weryfikujących będzie
względami informacyjnymi.
uzasadnione względami
to uzasadnione
będzie to
weryfikujących

:z:
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
wypełnić wniosek?
wniosek?
– jak wypełnić
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

5.
5. OPIS
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZEDSIĘWZIĘĆ WçHODZĄCYCH
WCHODZĄCYCH W
W SKŁAD
§KŁAD ZADANIA
ZADANIA /
I W
W TYM
TYM
NALEŻY
NALEZY DOPRECYZOWAĆ
DOPRECYZOWAC MIEJSCE,
MIEJSCE, W
W KTÓRYM
KTORYM ZADANIE
ZADANIE BĘDZIE
BĘDZIE
REALIZOWANE
REALIZOWANE
Do
Do
głosowania
głosowania
mogą
mogą
zostać
zostać
skierowane
skierowane
wyłącznie
wyłącznie
zadania,
zadania,
które
które
w
W
całości
całości
mieszczą
mieszczą
się
się
w kompetencjach
W
kompetencjach Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta oraz
oraz dotyczą
dotyczą nieruchomości
nieruchomości stanowiących
stanowiących własność
Własność miasta,
miasta, a
a także
także terenów
terenów
należących
należących do
do spółdzielni
spółdzielni lub
lub wspólnot
wspólnot mieszkaniowych.
mieszkaniowych.

v

Jeżeli
Jeżeli
Twój
Twój
wniosek
wniosek
dotyczy
dotyczy
zagospodarowania
zagospodarowania
konkretnego
konkretnego
terenu,
terenu,
wskaż
wskaż
precyzyjnie
precyzyjnie
lokalizację.
lokalizację.
Na
Na przykład
przykład -jeżeli
– jeżeli to
to możliwe
możliwe – dołącz
dołącz do
do wniosku
wniosku wydruk
wydruk fragmentu
fragmentu mapy
mapy z
z zaznaczoną
zaznaczoną lokalizacją
lokalizacją lub
lub opisz
opisz ją
ją możliwie
możliwie
precyzyjnie,
precyzyjnie, podając
podając nazwę
nazwę ulicy
ulicy ii charakterystyczny
charakterystyczny punkt.
punkt. Jeżeli
Jeżeli masz
masz wątpliwości
wątpliwości czy
czy Twój
Twój pomysł
pomysł dotyczy
dotyczy
nieruchomości
nieruchomości gminnej
gminnej – upewnij
upewnij się
się u
u zarządcy
zarządcy lub
lub sprawdź
sprawdź w
w Miejskim
Miejskim Systemie
Systemie Informacji
Informacji Przestrzennej.
Przestrzennej. Pamiętaj!
Pamiętaj!
Wniosek musi
Wniosek
musi dotyczyć
dotyczyć nieruchomości
nieruchomości będącej
będącej własnością
własnością miasta
miasta Gliwice
Gliwice lub
lub spółdzielni
spółdzielni mieszkaniowej
mieszkaniowej lub
lub
wspólnoty mieszkaniowej.
wspólnoty
mieszkaniowej. Jeżeli
Jeżeli wniosek
wniosek będzie
będzie dotyczył
dotyczył nieruchomości
nieruchomości spółdzielni
spółdzielni lub
lub wspólnoty,
wspólnoty, musisz
musisz
uzyskać
uzyskać ich
ich zgodę.
zgodę. W
W przeciwnym
przeciwnym wypadku
wypadku wniosek
wniosek nie
nie zostanie
zostanie rozpatrzony!
rozpatrzony!
v

Wniosek
Wniosek powinien
powinien zawierać
zawierać opisane
opisane części
części składowe
składowe zgłoszonego
zgłoszonego zadania,
zadania, jeżeli
jeżeli składa
składa się
się z
z kilku
kilku
przedsięwzięć
jest szczególnie
jaki ma
przedsięwzięć lub
lub któraś
któraś z
z części
części składowych
składowych jest
szczególnie istotna
istotna dla
dla celu,
celu, jaki
ma dzięki
dzięki zadaniu
zadaniu
zostać
zostać osiągnięty
osiągnięty (np.
(np. cykl
cykl „Aktywna
„Aktywna sobota”
sobota” może
może składać
składać się
się z
z kilku
kilku zajęć
zajęć sportowo-rekreacyjnych
sportowo-rekreacyjnych dla
dla
mieszkańców
mieszkańców o
o różnym
różnym charakterze,
charakterze, a
a w
w zagospodarowaniu
zagospodarowaniu skweru
skweru istotnym
istotnym elementem
elementem może
może być
być stół
stół
do
Pamiętaj!
Zgłoszone
do rozgrywek
rozgrywek szachowych).
szachowych).
Pamiętaj!
Zgłoszone na
na wniosku
wniosku zadania
zadania muszą
muszą być
być możliwe
możliwe
do
w ciągu
jednego roku
tj. do
do zrealizowania
zrealizowania w
ciągu jednego
roku budżetowego,
budżetowego, tj.
do końca
końca 2018
2018 roku.
roku.
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Sprawdź,
jest właścicielem
jakie
Sprawdź, kto
kto jest
właścicielem terenu
terenu oraz
oraz jakie_
miejscowym plame
ten
przeznaczenie w
planie
w miejscowym
ma prze_znaczeme
teren ma
ten teren
zagospodarowania
przestrzennego
zagospodarowania przestrzennego


>

Informacje
Informacje te
te znajdziesz
znajdziesz w
w Miejskim
Miejskim Systemie
Systemie
Informacji
Informacji Przestrzennej
Przestrzennej pod
pod adresem
adresem
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Gliwicki Budżet
Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
wypełnić wniosek?
– jak wypełnić
wniosek?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

Wartość szacunkowa Twojego projektu zostanie ustalona przez Urząd/jednostki
odpowiedzialne
jego weryfikację
weryfikację – żeby
wniosek został
odpowiedzialne za
za jego
żeby wniosek
został rozpatrzony
rozpatrzony pozytywnie,
pozytywnie,
zastanów
jednak w
w oparciu
zastanów się
sie jednak
oparciu o
o powszechnie
powszechnie dostępne
dostepne informacje,
inf_ormacje, czy
czy ma
ma
szansę
w ramach
szansę zostać
zostać zrealizowany
zrealizowany W
ramach kwoty
kwoty przydzielonej
przydzielonej dla
dla Twojego
Twojego Osiedla.
Osiedla.
Wartość szacunkowa Twojego projektu zostanie ustalona przez Urząd/jednostki

Możesz
Możesz na
na przykład:
przykład:
skorzystać
skorzystać z
z szacunkowych
szacunkowych kosztów
kosztów dotyczących
dotyczących zadań
zadań z
z ubiegłorocznego
ubiegłorocznego
Budżetu
Budżetu Obywatelskiego
Obywatelskiego
https://gliwice.eu/sites/default/files/imce/zestawienie_wnioskow_do_budzetu_ob
https://qIiwice.eu/sites/defauIt/fiIes/imce/zestawienie wnioskow do budzetu ob
ywatelskiego.pdf_082746_w_ocr.pdf
vwatelskieqopdf 082746 w ocr.pdf

lub
lub

-

https://gliwice.eu/sites/default/files/imce/przykladowe_koszty_2016_bo.pdf
https://qIiwice.eu/sites/defauIt/fiIes/imce/przvkladowe kosztv 2016 bo.pdf
przeanalizować
przeanalizować wydatki
wydatki miasta
miasta wykazane
wykazane W
w budżecie
budżecie Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice na
na dany
dany
rok
rok kalendarzowy
kalendarzowy http://bip.gliwice.eu/strona=10447,
http://bip.qIiwice.eu/strona=10447,
wysłać zapytanie
wysłać
zapytanie cenowe
cenowe do
do firmy,
firmy, która
która zajmuje
zajmuje się
się realizacją
realizacją podobnego
podobnego
przedsięwzięcia.
przedsięwzięcia.
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– jak wypełnić
wniosek?
wypełnić wniosek?
-jak
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

6.
6. KRÓTKIE
KRÓTKIE UZASADNIENIE
UZASADNIENIE POTRZEBY
POTRZEBY REALIZACJI
REALIZACJI ZADANIA
ZADANIA

W kilku zdaniach uzasadnij
uzasadnij
swój
jego znaczenie
znaczenie
pomysł, jego
swój pomysł,
dla
dla Twojego
Twojego Osiedla
Osiedla lub
lub
lokalnej
–
lokalnej społeczności
społeczności pozytywna
zmiana
pozytywna zmiana
wychodząca naprzeciw
naprzeciw
wychodząca
potrzebom
potrzebom mieszkańców
mieszkańców to
to
istota
–
istota dobrego
dobrego pomysłu
pomysłu dla
łatwością
dla niej
niej z
z łatwością
znajdziesz
znajdziesz poparcie
poparcie
W kilku zdaniach

(//hi
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
wypełnić wniosek?
– jak wypełnić
wniosek?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

7.
7. LISTA
LISTA POPARCIA
POPARCIA WNIOSKU
WNIOSKU (JEŻELI
(JEŻELI DOTYCZY)
DOTYCZY)

•0

Gliwic,
mieszkańców
Lista
poparcia
dotyczy:
mieszkańców
Gliwic,
dotvczv:
poparcia
Lista
którzy
w momencie
składania
wniosków mają
którzy
W
momencie
składania
wniosków
mają
roku.
2017 roku.
w 2017
lat w
ukończone
16 lat
ukończą 16
lub ukończą
lat lub
16 lat
ukończone 16
Uwaga!
Należy
uzyskać
dla
swojego
wniosku
Uwaga!
Należy
uzyskać
dla
swojego
wniosku
poparcie
poparcie minimum
minimum 15
15 innych
innych mieszkańców.
mieszkańców.

•-

Lista
Lista poparcia
poparcia nie
nie dotyczy:
dotyczy: radnych
radnych Rady
Rady Miasta
Miasta
Gliwice
Gliwice ii Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady Miasta,
Miasta, członków
członków Rad
Rad
Osiedli,
Osiedli, klubu
klubu radnych,
radnych, komisji
komisji stałych
stałych Rady
Rady Miasta,
Miasta,
Rad
Rad Osiedli,
Osiedli, Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady Miasta.
Miasta.
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
-jak
– jak wypełnić
wypełnić wniosek?
wniosek?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

8.
8. OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY
WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY TERENU
TERENU O
O UDOSTĘPNIENIU
UDOSTĘPNIENILI
TERENU
TERENU ORAZ
ORAZ PRZEJĘCIU
PRZEJĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOSCI II PONOSZENIU
PONOSZENIU KOSZTÓW
KOSZTOW
ZA
ZA BIEŻACE
BIEZACE UTRZYMANIE
UTRZYMANIE OBIEKTU
OBIEKTU W
W PRZYPADKU
PRZYPADKU JEGO
JEGO WYKONANIA,
WYKONANIA, JEŻELI
JEZELI
ZADANIE
ZADANIE ZLOKALIZOWANE
ZLOKALIZOWANE JEST
JEST NA
NA TERENIE
TERENIE SPÓŁDZIELNI
SPOŁDZIELNI LUB
LUB WSPOLNOTY
WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWEJ
MIESZKANIOWEJ
•0

•o

przypadku
w przypadku
Oświadczenie
jest wymagane
w
wymagane
Oświadczenie jest
gruntowej
nieruchomości gruntowej
na nieruchomości
zadania na
realizacji zadania
realizacji
użytkowaniu
będącej
własnością
lub
w
użytkowaniu
w
lub
własnością
będącej
.
,
.
.
.
.
wieczystym
Wieczystym
spółdzielni
społdZIe/n/
mieszkaniowych
mieszkan/owych
lub
lub
wspólnot
mieszkaniowych.
wspólnot mieszkaniowych.
W
W
przypadku
przypadku
wspólnot
wspólnot
mieszkaniowych,
mieszkaniowych,
w
w których
któiych liczba
liczba lokali
loka/i wyodrębnionych
wyodrębnionych ii lokali
lokali
.
niewyodrębnionych, I I I należących _
do
dotychczasowego
właściciela,
nie
jest
większa
niż
dotychczasowego właSCICIe/a, nie jest Większa niz
siedem, wymagana
Wymagana jest
uchwała właścicieli
właścicie/i lokali.
siedem,
jest uchwała
W
przypadku
wspólnot
mieszkaniowych,
W
Przypade
WSPÓ/not
mieszkaniowych,
w
w
których
któiych
liczba
liczba
lokali
loka/i
wyodrębnionych
wyodrębnionych
ii lokali
niewyodrębnionych,
należących
do
lokali
niewyodrębnionych,
należących
do
niż
większa niż
dotychczasowego
jest większa
właściciela, jest
dotychczasowego właściciela,
lokali
właścicieli lokali
siedem,
jest uchwała
uchwała właścicieli
wymagana jest
siedem, wymagana
ii pełnomocnictwo
dla
zarządu
składającego
pełnomocnictwo
dla
zarządu
składającego
oświadczenie.
oświadczenie.
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DANYCH
8.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
NA UDOSTĘPNIANIE
ZGODA NA
8. ZGODA

Uwaga!
Uwaga!
Podpisz
Podpisz
to
to
oświadczenie,
oświadczenie,
aby
aby\
umożliwić
umożliwić kontakt
kontakt z
z Tobą
Tobą przedstawicielom
przedstawicielom
Rad
Rad
Osiedli,
Osiedli,
w
w
celu
celu
włączenia
włączenia
Cię
Cię
do
do
prowadzonej
prowadzonej przez
przez nie
nie kampanii
kampanii skierowanej
skierowanej
do
do mieszkańców
mieszkańców danego
danego osiedla.
osiedla.
/
W

.

,

.

.

Uwaga!
Uwaga!
Podpisz
Podpisz
to
to
oświadczenie,
OSWIadczenIe,
aby
aby
umożliwić
umożliwić kontakt
kontakt z
z Tobą
Tobą przedstawicielom
przedstawicielom
Rad
Rad Osiedli
Osiedli po
po złożeniu
złożeniu wniosku.
wniosku.

ń

W przypadku pozytywnej weryfikaq'i mojego wniosku wyrażam zgodę na udostępnienie
Radzie OSiedia, której doh/czy zadanie, mojego imienia, nazwiska i danych
kontaktowych, ceiem umożiiwienia włączenia mojej osoby do kampanii informacyjnej
skierowanej do mieszkańców osiedi'a.

\
Wyrażam zgodę na przekazanie po złożeniu wniosku mojega imienia, nazwiska i danych
kontaktowych Radzie Osiedi'a, której dotyczy zadanie. *“

J

Uwaga!
Uwaga!
Podpisz
Podpisz
to
to oświadczenie,
oświadczenie,
jeżeli
jeżeli
chcesz,
chcesz,
aby
aby
Twoje
Twoje
dane
dane
zostały
zostały
zamieszczone
zamieszczone na
na stronie
stronie internetowej
internetowej wraz
wraz
\z
z listą
listą wniosków.
wniosków.
/

Wyrażam zgodę na pubiikacgę majego imienia i nazwiska na stronie mm W
ll

** oświadczenie niech owiazkowe

/"*\`
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Wniosek na realizację zadania jednorocznego
ile mam
mam czasu
czasu na
na przygotowanie
– ile
przygotowanie wniosku?
wniosku?

Obywatelskl

Wniosek na realizację zadania jednorocznego

Pamiętaj!
Pamiętaj! Wnioski
Wnioski na
na realizację
realizację zadania
zadania jednorocznego
jednorocznego składamy
składamy
w okresie
w
okresie od
od 6
6 do
do 24
24 lutego
lutego 2017
2017 roku
roku
•o w
w formie
formie papierowej
papierowej bezpośrednio
bezpośrednio w
w Urzędzie
Urzędzie Miejskim
Miejskim w
w Gliwicach
Gliwicach (ul.
(ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa 21,
21, Biuro
Biuro
Podawcze)
Podawcze) oraz
oraz w
w Biurze
Biurze Podawczym
Podawczym w
w filii
filii Urzędu
Urzędu Miejskiego
Miejskiego (ul.
(ul. Jasna
Jasna 31A)
31A) w
w godzinach
godzinach pracy
pracy
Urzędu
w czwartek
w piątek
Urzędu od
od poniedziałku
poniedziałku do
do środy
środy 8.00-16.00,
8.00-16.00, w
czwartek 8.00-17.00,
8.00-17.00, w
piątek 8.00-15.00
8.00-15.00 lub
lub listownie
listownie
OB YWA TELSKI”.
na
„BUDŻET OBYWATELSKI”.
kopercie „BUDŻET
na kopercie
dopiskiem na
z dopiskiem
Urzędu z
adres Urzędu
na adres
•o w
w formie
formie elektronicznej
elektronicznej poprzez
poprzez elektroniczną
elektroniczną skrzynkę
skrzynkę podawczą
podawczą wyłącznie
wyłącznie za
za pośrednictwem
pośrednictwem
platformy
platformy ePuap/SEKAP
ePuap/SEKAP www.epuap.gov.pl.
www.epuap.gov.pl. Wniosek
Wniosek należy
należy złożyć
złożyć poprzez
poprzez wybranie
wybranie usługi
usługi „Pismo
„Pismo
ogólne”
ogólne” http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugihttp://epuap.qov.pI/wps/portaI/strefa-klienta/kataloq-spraw/nainowsze-usluqi/nainowsze-usluqicentralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
centralne-2/pismo-oqolne-do-podmiotu-publicznego ii opatrzyć
opatrzyć podpisem
podpisem kwalifikowanym
kwalifikowanym lub
lub profilem
profilem
zaufanym
w przypadku
– osoby
zaufanym wnioskodawcy,
wnioskodawcy, a
a w
przypadku organu
organu osoby uprawnionej
uprawnionej do
do podpisania
podpisania wniosku.
wniosku.
•0 Do
Do wniosku
wniosku należy
należy dołączyć:
dołączyć: wypełniony
wypełniony formularz
formularz oraz
oraz – gdy
gdy jest
jest to
to wymagane
wymagane – zeskanowaną
zeskanowaną
listę
listę poparcia
poparcia ii zeskanowane
zeskanowane oświadczenie.
oświadczenie.

Uwaga!
Uwaga!
O
0 dacie
dacie złożenia
złożenia wniosku
wniosku w
w terminie
terminie decyduje
decyduje data
data jego
jego
doręczenia
przez
operatora
pocztowego
do
siedziby
doreczenia
przez
operatora
pocztoweqo
do
siedziby
Urzędu.
Urzędu. Wnioski
Wnioski złożone
złożone po
po 24
24 lutego
lutego zostaną
zostaną odesłane
odesłane
wnioskodawcy bez
rozpatrzenia.
bez rozpatrzenia.
wnioskodawcy

Data wpływm
{Uwagal TENTiII'Iv sittad'mia wriuslltów upływa 24 llu'œgo lllil? inl
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Obywatelski

Nabór
Nabór
Wniosków
Wniosków

Weryfikacja
Weryfikacja
Wniosków
Wniosków

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– złożę
złożę wniosek
wniosek i
i co
co dalej?
dalej?
Wniosek na realizację zadania jednorocznego

Od 6
6 lutego
lutego do
do 24
24 lutego
lutego 2017
2017 r.
r. zgłaszanie wniosków
wniosków na
na zadania
zadania jednoroczne
do Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta
Od
– zgłaszanie
jednoroczne do
(1
(1 wnioskodawca
wnioskodawca może
może złożyć
złożyć do
do 3
3 wniosków,
wniosków, każdy
każdy mieszkaniec
mieszkaniec może
może poprzeć
poprzeć dowolną
dowolną liczbę
liczbę wniosków).
wniosków).

Od
Od 27
27 lutego
lutego do
do 28
28 kwietnia
kwietnia 2017
2017 r.
r. wnioski
wnioski na
na realizację
realizację zadań
zadań jednorocznych
jednorocznych podlegają
podlegają weryfikacji
weryfikacji
formalnej ii merytorycznej:
formalnej
merytorycznej:
•o łączenie
łączenie wniosków
wniosków tożsamych,
tożsamych,
•o wprowadzanie
wprowadzanie do
do wniosków
wniosków zmian
zmian w
w uzgodnieniu
uzgodnieniu z
z wnioskodawcami
wnioskodawcami na
na etapie
etapie opiniowania
opiniowania wniosków
wniosków przez
przez
urzędników.
urzędników.
UWAGA!
U WA GA! Proszę
Proszę pamiętać
pamiętać o
o regularnym
regularnym sprawdzaniu
sprawdzaniu skrzynki
skrzynki mailowej
mailowej na
na etapie
etapie weryfikacji
weryfikacji złożonych
złożonych wniosków.
wniosków.

Ogłoszenie
Ogłoszenie
list
list zadań
zadań

4
4 maja
maja 2017
2017 r.
r. Prezydent
Prezydent Miasta
Miasta podaje
podaje do
do publicznej
publicznej wiadomości
wiadomości listy
listy zadań
zadań zakwalifikowanych
zakwalifikowanych do
do
głosowania
głosowania ii informacja
informacja dla
dla mieszkańców:
mieszkańców:
•-możliwość
możliwość wycofania
wycofania wniosków
wniosków przez
przez wnioskodawców
wnioskodawców do
do
momentu
momentu
rozpoczęcia
rozpoczęcia głosowania
głosowania przez
przez
mieszkańców.
mieszkańców.
4
4 maja
maja 2017
2017 r.
r. ogłoszenie
ogłoszenie listy
listy zadań
zadań zweryfikowanych
zweryfikowanych negatywnie
negatywnie wraz
wraz zz uzasadnieniem
uzasadnieniem
Informacja
Informacja
zostanie
zostanie
zamieszczona
zamieszczona
na
na
stronie
stronie
www.gliwice.eu
www.gliwice.eu
pod
pod
hasłem
hasłem
„GLIWICKI
„GLIWICKI
BUDŻET
BUDŻET OBYWATELSKI”
OBYWATELSKI”
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Głosowanie
Głosowanie

Ustalanie
Ustalanie
wyników
wyników
głosowania
głosowania

Ogłoszenie
Ogłoszenie
wyników
wyników
głosowania
głosowania

Gliwicki Budżet
Obywatelski

Wniosek na realizację zadania jednorocznego
– złożę
i co
dalej?
co dalej?
wniosek!
złozę wniosek
Wniosek na realizaCję zadania jednorocznego

Głosowanie
Głosowanie odbędzie
odbędzie się
się w
w terminie
terminie od
od 15
15 maja
maja do
do 12
12 czerwca
czerwca 2017
2017 r.
r.
\
•o W
W głosowaniu
głosowaniu może
może wziąć
wziąć udział
udział każdy
każdy mieszkaniec
mieszkaniec Gliwic.
GIiWic.
•0 Każdy
Każdy mieszkaniec
mieszkaniec może
może oddać
oddać tylko
tylko jeden
jeden głos
głos na
na jedno
jedno wybrane
wybrane zadanie.
zadanie. Oddanie
Oddanie głosu
głosu na
na zadanie
zadanie
zzjednej
jednej osiedlowej
osiedlowej listy
listy zadań
zadań wyklucza
wyklucza możliwość
możliwość oddania
oddania ważnego
ważnego głosu
głosu na
na zadanie
zadanie z
z innej
innej osiedlowej
osiedlowej listy
listy
zadań.
zadań.
•-Możliwość
Możliwość głosowania
głosowania sposobem
sposobem tradycyjnym
tradycyjnym (obok
(obok internetowego)
internetowego) W
w punktach
punktach konsultacyjnych
konsultacyjnych ii drogą
drogą
pocztową.
pocztową.
•0 Prezydent
Prezydent Miasta
Miasta w
w całym
całym okresie
okresie głosowania
głosowania na
na stronie
stronie internetowej
internetowej WWW.inWice.eu,
www.gliwice.eu, pod
pod hasłem
hasłem „GLIWICKI
„GLIWICKI
BUDŻET
BUDŻET OBYWATELSKI”,
OBYWATELSKI”, informuje
informuje o
o wymaganej
wymaganej minimalnej
minimalnej liczbie
liczbie głosów
głosóW oraz
oraz o
o łącznej
łącznej liczbie
liczbie głosów
głosów
ważnych oddawanych
ważnych
oddawanych na
na bieżąco
bieżąco na
na poszczególne
poszczególne osiedlowe
osiedlowe listy
listy zadań
zadań oraz
oraz na
na poszczególne
poszczególne zadania.
zadania.
Od
Od 13
13 czerwca
czerwca do
do 13
13 lipca
lipca 2017
2017 r.
r. ustalanie
ustalanie wyników
wyników głosowania:
głosowania:
•-zz każdej
każdej osiedlowej
osiedlowej listy
listy zadań,
zadań, która
która uzyskała
uzyskała wymaganą
wymaganą minimalna
minimalna liczbę
liczbę głosów,
głosóW, kwalifikowane
kwalifikowane są
są do
do
realizacji
realizacji kolejno
kolejno zadania,
zadania, które
które na
na liście
liście osiedlowej
osiedlowej uzyskały
uzyskały najwyższą
najwyższą liczbę
liczbę głosów,
głosóW, a
a ich
ich szacunkowy
szacunkowy koszt
koszt
puli przyznanej
przyznanej do
do dyspozycji
dyspozycji W
mieści się W
w puli
w osiedlu,
osiedlu,
rozdysponowana jako
nagroda
•0 pula niewykorzystana z poszczególnych osiedli zostaje skumulowana ii rozdysponowana
jako nagroda
za
za aktywność
aktywność dla
dla osiedli,
osiedli, w
W których
których listy
listy osiedlowe
osiedlowe uzyskały
uzyskały co
co najmniej
najmniej dwukrotność
dwukrotność wymaganej
wymaganej liczby
liczby głosów,
głosów,
•-zz każdej
każdej osiedlowej
osiedlowej listy
listy zadań,
zadań, która
która uzyskała
uzyskała wymaganą
wymaganą minimalną
minimalną liczbę
liczbę głosów,
głosóW, kwalifikowane
kwalifikowane są
są do
do
realizacji
realizacji zadania,
zadania, które
które otrzymały
otrzymały najwyższą
najwyższą liczbę
liczbę głosów,
głosóW, aż
aż do
do wyczerpania
wyczerpania puli
puli skumulowanej
skumulowanej W
w skali
skali
miasta.
miasta.

14
14 lipca
lipca 2017
2017 r.
r. Prezydent
Prezydent miasta
miasta podaje
podaje do
do publicznej
publicznej wiadomości
Wiadomości wyniki
wyniki głosowania.
głosowania.
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Budżet

Obywatelski

składanie

wnieskńw

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego
znajdują
znajdują się
się na
na stronie
stronie vaw.q|iwice.eu
www.gliwice.eu pod
pod hasłem
hasłem
„GLIWICKI
„GLIWICKI BUDŻET
BUDZET OBYWATELSKI”
OBYWATELSKI”
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego

