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Gliwicki Budiet
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Nu podstawie §16 ust. 9-Stututu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. filqskiego z 2015 r., poz. 4191
z pdin. zm.) oraz §13 zaf. nr 1 do zarzqdzenia Prezydenta Miasta nr PM-2016/15 z dnia 3 grudnia

2015 r.

PREZVDENT MIASTA GLIWICE

OGLASZA

wyniki konsultacji spoiecznych w sprawie zasad naboru wnloskéw oraz wylaniania do realizacji
zadari jednorocznych w ramach budietu obywatelskiego.

Konsultacje spoieczne zostaty prowadzone w okresie od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia
2016 r., poprzez zebranie pisemnych opinii zainteresowanych mieszkaflcow, po publicznym
ogioszeniu zamierzonego przedsiqwziqcia na stronie internetowej www.g|iwice.eu w ,,Miejskim
Serwisie lnformacyjnym — Gliwice" oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Miejskiego
wG|iwicach. Wramach konsultacji zorganizowano dla mieszkaficéw trzy otwarte spotkania
informacyjne oraz przedstawiono zaioienia konsultowanego przedsigwziecia przedstawicielom
organizacji pozarzqdowych skupionych wokoi Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych.
Wtoku konsultacji wpiynqlo do Urzqdu dziewiqé opinii zawierajqcych propozycje zmian
do zaproponowanej procedury. _

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w procedurze docelowej w oparciu 0 wyniki konsultacji
spofecznych dotyczq:

I wydiuienia okresu glosowania z proponowanych 2 tygodni do 1 miesiqca,
I podawania na etapie oglaszania osiedlowych list zadafi zakwalifikowanych do giosowania

szacunkowej warto§ci tych zadafi,
I wprowadzenia do harmonogramu i przebiegu realizacji przedsiqwziqcia etapu ewaluacji.

Wyniki konsultacji szczegéiowo przedstawiono w prezentacji dostqpnej na stronie
internetowej www.gliwice.eu pod haslem ,,GL|WlCKl BUDZET OBYWATELSKI“.
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Na podstawie §16 ust. 9-Stututu Miasto Gliwice (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4191
z późn. zm.) oraz §13 zał. nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-2016/15 z dnia 3 grudnia

2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

wyniki konsultacji społecznych w sprawie zasad naboru wniosków oraz wylaniania do realizacji
zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego.

Konsultacje spoleczne zostaly prowadzone w okresie od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia
2016 r., poprzez zebranie pisemnych opinii zainteresowanych mieszkańców, po publicznym
ogloszeniu zamierzonego przedsięwzięcia na stronie internetowej www.g|iwice.eu w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym - Gliwice" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
wGIiwicach. Wramach konsultacji zorganizowano dla mieszkańców trzy otwarte spotkania
informacyjne oraz przedstawiono założenia konsultowanego przedsięwzięcia przedstawicielom
organizacji pozarządowych skupionych wokól Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Wtoku konsultacji wpiynęlo do `Urzędu dziewięć opinii zawierających propozycje zmian
do zaproponowanej procedury.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w procedurze docelowej w oparciu o wyniki konsultacji
spolecznych dotyczą:

I wydłużenia okresu glosowania z proponowanych 2 tygodni do 1 miesiąca,
- podawania na etapie ogłaszania osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do glosowania

szacunkowej wartości tych zadań,
I wprowadzenia do harmonogramu i przebiegu realizacji przedsięwzięcia etapu ewaluacji.

Wyniki konsultacji szczególowo przedstawiono w prezentacji dostępnej na stronie
internetowej www.gliwice.eu pod haslem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI".
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