Etapy
realizacji procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.
Etapy realizacji
19
19 grudnia 2017 r. –
- ogłoszenie
ogłoszenie procedury
procedury budżetu
budżetu obywatelskiego,
obywatelskiego,
zaproszenie
zaproszenie do
do współorganizacji
współorganizacji akcji
akcji informacyjnej
informacyjnej w
w osiedlach;
osiedlach;
19
19 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. –
- kampania
kampania informacyjna
informacyjna na
na
temat
wniosków;
składania wniosków;
przygotowywania i składania
zasad przygotowywania
temat zasad
na realizację zadań
15
- nabór wniosków na
26 stycznia –
do 26
stycznia do
15 stycznia

jednorocznych;
jednorocznych;
internetowej;
na stronie internetowej;
29
publikacja wniosków na
- publikacja
12 lutego –
do 12
stycznia do
29 stycznia

merytoryczna
formalna i merytoryczna
29
weryfikacja formalna
- weryfikacja
20 kwietnia –
do 20
stycznia do
29 stycznia
złożonych wniosków;
wniosków;

20 kwietnia
kwietnia
0
o

ogłoszenie
osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania,
ogłoszenie osiedlowych
zaproszenie do współorganizowania
współorganizowania akcji informacyjnej
informacyjnej w osiedlach,
publikacja
internetowej wyników weryfikacji wraz
stronie internetowej
na stronie
publikacja na
zz uzasadnieniem;
uzasadnieniem;

20 kwietnia do 25 czerwca –
- kampania
kampania informacyjna
informacyjna dotycząca
dotycząca zasad
zasad
głosowania;
głosowania;
Procedura
odwoławcza:
Procedura odwoławcza:
o
o

na wyniki
20
- składanie zażaleń na
do 27 kwietnia –
kwietnia do
20 kwietnia
weryfikacji wniosków,
zażaleń;
30
- rozpatrywanie zażaleń;
do 21 maja –
kwietnia do
30 kwietnia

do
do 28
28 maja
maja –
- ogłoszenie
ogłoszenie wyników
wyników procedury
procedury odwoławczej;
odwoławczej;

4
4 do
do 25
25 czerwca
czerwca –
- głosowanie
głosowanie na
na zadania
zadania z
z osiedlowych
osiedlowych list
list zadań;
zadań;

głosowania;
26
- ustalanie wyników głosowania;
19 lipca –
do 19
czerwca do
26 czerwca

20 lipca –
- ogłoszenie wyników głosowania;
głosowania;

dotycząca wyników
20
informacyjna dotycząca
kampania informacyjna
- kampania
września –
28 września
do 28
lipca do
20 lipca
głosowania;
głosowania;

IV
IV kwartał
kwartał –
- podsumowanie
podsumowanie doświadczeń
doświadczeń z
z 2018
2018 r.
r. ii ustalenie
ustalenie założeń
założeń na
na
rok kolejny.
kolejny.

