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JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
JAK

ZŁożvć

WNIDSEK?

Rozpoczyna
Rozpoczyna się
się siódma
siódma edycja
edycja Gliwickiego
Gliwickiego Budżetu
Budżetu Obywatelskiego.
Obywatelskiego.
Od
Od 18
18 marca
marca do
do 1
1 kwietnia
kwietnia gliwiczanie
gliwiczanie będą
będą zgłaszać
zgłaszać projekty,
projekty, które
które
mogą
roku.
2020 roku.
w 2020
zrealizowane w
być zrealizowane
mogą być
Na realizację
realizację projektów
projektów wyłonionych
wyłonionych w
w ramach
ramach procedury
procedury Gliwickiego
Gliwickiego Budżetu
Budżetu Obywatelskiego
Obywatelskiego 2020
2020 zaplanowano
zaplanowano
Na
6
216
000
zł,
w
tym
na
projekty
ogólnomiejskie
400
000
zł,
a
na
projekty
dzielnicowe
5
816
000
zł.
6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł.
Każdy mieszkaniec
mieszkaniec Gliwic
Gliwic może
może zgłosić
zgłosić maksymalnie
maksymalnie dwa
dwa wnioski
wnioski -jeden
dotyczący projektu
projektu ogólnomiejogólnomiejKażdy
– jeden dotyczący
skiego
ijeden
dotyczący
projektu
dzielnicowego,
przy
czym
projekt
dzielnicowy
może
zgłosić
tylko
mieszkaniec
skiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym projekt dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec
dzielnicy,
której
wniosek
dotyczy.
dzielnicy, której wniosek dotyczy.
Pod pojęciem
pojęciem dzielnicy
dzielnicy (zwanej
(zwanej w
w poprzedniej
poprzedniej edycji
edycji osiedlem)
osiedlem) należy
należy rozumieć
rozumieć jednostkę
pomocniczą miasta
miasta Gliwice,
Gliwice,
Pod
jednostkę pomocniczą
utworzoną
na
mocy
uchwały
Rady
Miasta
(a
nie
nazwy
zwyczajowe).
Ze
względu
na
toczącą
się
procedurę
zmiany
nazwy
utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę zmiany nazwy
jednostki
pomocniczej zz „osiedla”
„osiedla” na
na „dzielnicę”,
„dzielnicę”, nazwę
nazwę ii obszar
obszar jednostki
pomocniczej należy
należy sprawdzać
sprawdzać pod
pod adresem
adresem
jednostki pomocniczej
jednostki pomocniczej
http://bip.g|iwice.eu/samorzad/radv osiedli.
http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli.
Jeżeli wnioskodawca
wnioskodawca zgłosi
zgłosi więcej
więcej niż
niż jeden
projekt ogólnomiejski
ogólnomiejski lub
lub dzielnicowy
dzielnicowy do
do rozpatrzenia
rozpatrzenia kierowany
kierowany będzie
będzie
Jeżeli
jeden projekt
projekt,
który
zostałjako
pierwszy
zarejestrowany
w
systemie
informatycznym
Urzędu
Miejskiego
w
Gliwicach.
projekt, który został jako pierwszy zarejestrowany w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wnioski złożone
złożone po
po terminie
terminie nie
nie będą
będą rozpatrywane.
rozpatrywane.
Wnioski
Formularz wniosku
wniosku do
do pobrania
pobrania ii wydruku
wydruku jest
dostępny na
na stronie
stronie internetowej
internetowej www.gliwice.eu
www.g|iwice.eu pod
pod hasłem
hasłem „Gliwicki
„Gliwicki
Formularz
jest dostępny
Budżet
Obywatelski".
Formularz
wniosku
w
formie
papierowej
można
otrzymać
w
Urzędzie
Miejskim
w
Gliwicach
przy
Budżet Obywatelski”. Formularz wniosku w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy
ul.
Zwycięstwa
21
w
Biurze
Obsługi
Interesantów
(stanowisko
Informacji
Głównej)
oraz
w
Biurze
Podawczym
w
filii
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
(pn.-śr.
8.00-16.00,
czw.
8.00-17.00,
Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania (pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00,
pt. 8.00–15.00).
8.00-15.00).
pt.
Do wniosku
wniosku na
na projekt
projekt ogólnomiejski
ogólnomiejski musi
musi zostać
zostać dołączona
dołączona lista
lista z2 podpisami
podpisami co
co najmniej
najmniej 150
150 mieszkańców
mieszkańców Gliwic
Gliwic
Do
popierających
projekt,
sporządzona
na
formularzu
dostępnym
w
tych
samych
miejscach,
w
których
dostępne
popierających projekt, sporządzona na formularzu dostępnym w tych samych miejscach, w których dostępne
są formularze
formularze wniosków.
wniosków. Mieszkańcy
Mieszkańcy mogą
mogą popierać
popierać na
na tym
tym etapie
etapie dowolną
dowolną liczbę
liczbę projektów
projektów ogólnomiejskich
ogólnomiejskich
są
(podpisując
listy
poparcia).
(podpisując listy poparcia).
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Dla projektu
projektu dzielnicowego
dzielnicowego nie
nie jest
wymagana lista
lista z2 podpisami
podpisami mieszkańców.
mieszkańców.
Dla
jest wymagana
Podpisane wnioski
wnioski (w
(w przypadku
przypadku wniosków
wniosków ogólnomiejskich
ogólnomiejskich wraz
wraz zz listą
listą poparcia)
poparcia) należy
należy składać
składać w
w następujący
następujący
Podpisane
sposób:
sposób:
w formie
formie papierowej
papierowej w
w Biurze
Biurze Podawczym
Podawczym Urzędu
Urzędu Miejskiego
Miejskiego w
w Gliwicach
Gliwicach przy
przy ul.
ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa 21
21 lub
lub filii
filii
•0 w
Urzędu
Miejskiego
przy
ul.
Jasnej
31A,
w
godzinach
urzędowania
(pn.-śr.
8.00-16.00,
czw.
8.00-17.00,
Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania (pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00,
pt. 8.00–15.00)
8.00-15.00) lub
lub listownie
listownie na
na adres
adres Urzędu;
Urzędu; o
o dacie
dacie złożenia
złożenia wniosku
wniosku w
w terminie
terminie decyduje
decyduje data
data jego
pt.
jego
doręczenia
przez
operatora
pocztowego
do
siedziby
Urzędu;
doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
w formie
formie elektronicznej
elektronicznej wyłącznie
wyłącznie za
za pośrednictwem
pośrednictwem platformy
platformy ePUAP/SEKAP
ePUAP/SEKAP na
na adres
adres skrzynki
skrzynki Urzędu
Urzędu
•0 w
Miejskiego
w
Gliwicach:
/UMGliwice/SkrytkaESP;
wniosek
należy
złożyć
poprzez
wybranie
usługi
„pismo
Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo
ogólne”. Wypełniony
Wypełniony formularz
formularz wniosku
wniosku oraz
oraz zeskanowaną
zeskanowaną listę
listę poparcia
poparcia w
w przypadku
przypadku projektu
projektu ogólnomiejogólnomiejogólne”.
skiego
opatrzyć
podpisem
kwalifikowanym
lub
profilem
zaufanym
wnioskodawcyw
przypadku
uzasadnionych
skiego opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy – w przypadku uzasadnionych
wątpliwości wydział/jednostka
wydział/jednostka weryfikująca
weryfikująca wniosek
wniosek może
może zażądać
zażądać od
od wnioskodawcy
wnioskodawcy doręczenia
doręczenia oryginału
oryginału
wątpliwości
listy
poparcia;
brak
doręczenia
oryginału
na
wezwanie
w
ciągu
7
dni
będzie
jednoznaczny
z
brakiem
listy
listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z brakiem listy
poparcna;
poparcia;
w przypadku
przypadku osób,
osób, którym
którym rodzaj
rodzaj niepełnosprawności
niepełnosprawności uniemożliwia
uniemożliwia złożenie
złożenie wniosku
wniosku za pośrednictwem
pośrednictwem
•- w
– za
konsultanta
ds.
osób
niepełnosprawnych
w
Biurze
Obsługi
Interesantów
Urzędu
Miejskiego
w Gliwicach,
Gliwicach,
konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w
ul.
Zwycięstwa
21,
w
godzinach
urzędowania
(za
okazaniem
dokumentu
potwierdzającego
dane
osobowe).
ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).
Informacje o
o ochronie
ochronie danych
danych osobowych
osobowych przetwarzanych
przetwarzanych w
w ramach
ramach procedury
procedury GBO
GBO zostały
zostały zamieszczone
zamieszczone na
na
Informacje
formularzach
związanych
ze
składaniem
wniosków.
formularzach związanych ze składaniem wniosków.

Co warto wiedzieć
zanim zgłosisz projekt?
Co warto wiedzieć

zanim zgłosisz projekt?

Zgłaszając projekt
projekt ii wypełniając
wypełniając formularz
formularz należy
należy uwzględnić
uwzględnić kryteria
kryteria oceny,
oceny, które
które wpłyną
wpłyną na
na decyzję
decyzję o
o skierowaniu
skierowaniu
Zgłaszając
projektu
do
głosowania.
projektu do głosowania.
Projekt musi
musi spełniać
spełniać wszystkie
wszystkie wymogi
wymogi opisane
opisane powyżej.
powyżej.
•0 Projekt
Realizacja projektów
projektów musi
musi odpowiadać
odpowiadać na
na zidentyfikowane
zidentyfikowane potrzeby
potrzeby społeczne,
społeczne, mieścić
mieścić się
się w
w kompetencjach
kompetencjach
•0 Realizacja
samorządu
miasta
Gliwice
i
być
możliwa
do
wykonania
w
ciągu
jednego
roku
budżetowego.
samorządu miasta Gliwice i być możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
Projekt ogólnomiejski
ogólnomiejski musi
musi dotyczyć
dotyczyć zadania
zadania realizowanego
realizowanego na
na obszarze
obszarze więcej
więcej niż
niż jednej
dzielnicy lub
lub
jednej dzielnicy
•- Projekt
skierowanego
do
ogółu
mieszkańców
Gliwic,
a
jego
szacunkowa
wartość
nie
może
przekroczyć
kwoty,
jaka
skierowanego do ogółu mieszkańców Gliwic, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka
ma być
być przeznaczona
przeznaczona na
na realizację
realizację zadań
zadań ogólnomiejskich.
ogólnomiejskich.
ma
Projekt dzielnicowy
dzielnicowy musi
musi zostać
zostaćjednoznacznie
przypisany do
do dzielnicy,
dzielnicy, na
na obszarze
obszarze której
której będzie
będzie realizowany,
realizowany,
jednoznacznie przypisany
•- Projekt
służyć
ogółowi
mieszkańców
danej
dzielnicy,
a
szacunkowa
wartość
jego
wykonania
nie
może
przekroczyć
służyć ogółowi mieszkańców danej dzielnicy, a szacunkowa wartość jego wykonania nie może przekroczyć
kwoty,
jaka
ma
być
przeznaczona
na
realizację
zadań
w
tej
dzielnicy.
kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w tej dzielnicy.
Wartość szacunkową
szacunkową ustalają
ustalają wydziały
wydziały Urzędu
Urzędu Miejskiego
Miejskiego lub
lub miejskie
miejskie jednostki
organizacyjne na
na etapie
etapie oceny
oceny projektów.
projektów.
Wartość
jednostki organizacyjne
Przed
wypełnieniem
wniosku
warto
zajrzeć
do
informacji
o
kosztach
realizacji
przykładowych
zadań,
zamieszczonej
na
Przed wypełnieniem wniosku warto zajrzeć do informacji o kosztach realizacji przykładowych zadań, zamieszczonej na
stronie
internetowej
www.gliwice.eu
pod
hasłem
„Gliwicki
Budżet
Obywatelski”.
stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
Informacja o
o wysokości
wysokości kwot
kwot w
w poszczególnych
poszczególnych dzielnicach
dzielnicach znajduje
znajduje się
się na
na stronie
stronie internetowej
internetowej www.gliwice.eu
www.gliwice.eu
Informacja
pod
hasłem
„Gliwicki
Budżet
Obywatelski”.
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Projekty o
o charakterze
charakterze inwestycyjnym
inwestycyjnym ii remontowym
remontowym muszą
muszą dotyczyć
dotyczyć nieruchomości
nieruchomości będących
będących własnością
własnością
•- Projekty
miasta
Gliwice
i
pozostających
wjego
władaniu.
miasta Gliwice i pozostających w jego władaniu.
Wskazówki „Jak
„Jak wyszukać
wyszukać informacje
informacje o
o obiekcie
obiekcie pod
pod kątem
kątem budżetu
budżetu obywatelskiego?”
obywatelskiego?” oraz
oraz „Jak
„Jak wyszukać
wyszukać informacje
informacje
Wskazówki
o
przeznaczeniu
terenu
w
MPZP
pod
kątem
budżetu
obywatelskiego?”
zamieszczone
zostały
na
stronie
internetowej
o przeznaczeniu terenu w MPZP pod kątem budżetu obywatelskiego?” zamieszczone zostały na stronie internetowej
www.gliwice.eu pod
pod hasłem
hasłem „Gliwicki
„Gliwicki Budżet
Budżet Obywatelski”.
Obywatelski”.
www.gliwice.eu
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Projekty muszą
muszą być
być możliwe
możliwe do
do realizacji
realizacji zgodnie
zgodnie zz przepisami
przepisami prawa
prawa odnoszącymi
odnoszącymi się
się do
do merytorycznego
merytorycznego
•0 Projekty
zakresu
projektu
oraz
z
poszanowaniem
zasady
efektywnego
gospodarowania
środkami
budżetowymi.
zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.
Projekty po
po realizacji
realizacji nie
nie powinny
powinny generować
generować kosztów
kosztów niewspółmiernie
niewspółmiernie wysokich
wysokich w
w stosunku
stosunku do
do wartości
wartości proponowanego
proponowanego
Projekty
zadania.
zadania.
Projekty muszą
muszą być
być wykonalne
wykonalne technicznie,
technicznie, a
a za
za wykonalne
wykonalne technicznie
technicznie uznaje
uznaje się
się projekty,
projekty, których
których realireali•0 Projekty
zacja
w
założonym
terminie
jest
możliwa,
biorąc
pod
uwagę
dostępność
rzeczową
i
organizacyjną
zasobów
zacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów
niezbędnych do
do wykonania
wykonania zadania
zadania oraz
oraz możliwość
możliwość przeprowadzenia
przeprowadzenia niezbędnych
niezbędnych procedur.
procedur.
niezbędnych
W przypadku
przypadku tzw.
tzw. projektów
projektów miękkich
miękkich (np.
(np. warsztatów,
warsztatów, spotkań,
spotkań, różnego
różnego rodzaju
rodzaju zajęć
zajęć sportowych,
sportowych, kulturalnych
kulturalnych
W
czy
edukacyjnych)
warto
zaproponować
w
opisie
projektu
na
formularzu
wniosku
m.in.:
grupę
docelową,
liczbę
uczestników,
czy edukacyjnych) warto zaproponować w opisie projektu na formularzu wniosku m.in.: grupę docelową, liczbę uczestników,
czas
realizacji,
liczbę
i
częstotliwość
warsztatów,
spotkań
czy
zajęć.
W
związku
z
upowszechnianiem
w
ramach
GBO sfery
sfery
czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy zajęć. W związku z upowszechnianiem w ramach GBO
życia lokalnego,
lokalnego, projekty
projekty miękkie
miękkie powinny
powinny być
być realizowane
realizowane na
na terenie
terenie Gliwic.
Gliwic.
życia

Procedura Gliwickiego
Gliwickiego Budżetu
Budżetu Obywatelskiego
Obywatelskiego 2020
2020 uwzględnia
uwzględnia zmienione
zmienione przepisy
przepisy ustawy
ustawy o
o samorządzie
samorządzie gmingminProcedura
nym
izasady
określone
w
uchwale
nr
II/26/2018
Rady
Miasta
Gliwice
2
13
grudnia
2018
r.
w
sprawie
Gliwickiego
nym i zasady określone w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego
Obywatelskiego oraz
oraz w
wzarządzeniu
nr PM-401/19
PM-401/19 Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice z2 dnia
dnia 7
7 marca
marca 2019
2019 r.
r.
Budżetu
zarządzeniu nr
w
sprawie
Gliwickiego
Budżetu
Obywatelskiego
2020.
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

www.gliwice.eu
www.gliwice.eu

pod
pod hasłem
hasłem „Gliwicki
„Gliwicki Budżet
Budżet Obywatelski”
Obywatelski"
znajdują
znajdują się
się szczegółowe
szczegółowe informacje
informacje na
na temat
temat GBO
GBO

Gliwicki

Budżet

Obywatelski
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