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BPR.3020.1.2017 Gliwice, 14 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 16 Statutu Miasta Gliwice (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4722) oraz § 11 zał. do zarządzenia
Prezydenta Miasta nr PM-5350/17 z 14 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu zarządzania Prezydenta Miasta w sprawie procedury
budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 14 do 28 listopada 2017 r. W tym czasie zbierane
byly opinie zainteresowanych mieszkańców na temat proponowanej procedury budżetu obywatelskiego miasta
Gliwice na 2018 r. Informacje o konsultacjach publikowane na stronie internetowej wwwgliwiceeu,
w.,Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

W toku konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęło 14 zgłoszeń zawierających uwagi do planowanej procedury.
Najistotniejsze zmiany wprowadzone w procedurze po konsultacjach społecznych to:

I wzrost kwoty planowanej na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego do
6 milionów złotych,

- kwalifikowanie do głosowania zadań kierowanych do otwartego grona mieszkańców, w tym także -
wprzypadku projektów miękkich - do grup ograniczonych liczbowo (analogicznie do procedury
prowadzonej w 2017 r.),

I dopuszczenie do realizacji wramach budżetu obywatelskiego zadań bez dodatkowego ograniczenia
polegającego na konieczności uzyskania w głosowaniu poparcia przez co najmniej 100 mieszkańców
(analogicznie do procedury prawadzcmej w 2017 r.).

Część uwag przedstawionych podczas konsultacji społecznych została zgloszona i uwzględniona już wcześniej -
po etapie ewaluacji i spotkań z mieszkańcami.

Szczegółowe wyniki konsultacji przedstawiono w prezentacji dostępnej na stronie internetowej wwwgliwiceeu
w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski".

W związku ze stanem zaawansowania parlamentarnych prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych i prawdopodobieństwem wejścia w życie nowych przepisów zakres i tryb dalszych działań
związanych z budżetem obywatelskim w Gliwicach może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji o zmianach
na stronie internetowej wwwgliwiceeu w Aktualnościach i zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz
w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice”.


