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Gliwicki Budiet
Obywatelski

1. Przeznaczam kwotq 3,5 miliona zlotych na realizacjq zadafi wyionionych w procedurze budietu
obywatelskiego.

2. Podziai kwoty pomiqdzy osiedlami oraz minimalna liczbq gtoséw, ktéra musi zostaé oddana
na poszczegélne osiedlowe listy zadarfi, ieby uznaé gbsowanie za wiqiqce przedstawia poniisza
tabela.

3. Zadanla wylonione w procedurze budietu obywatelskiego prowadzonej w 2016 roku bqdq
realizowane w 2017 roku‘

4. Szczegéiowe informacje dotyczace zasad podziaiu kwot, ustalenia minimalnej Iiczby giosbw
ktéra musi zostaé oddana na poszczegdlne osiedlowe listy zadafl oraz zasad podziaiu kwoty,
ktéra nie zostanie rozdysponowana w poszczegélnych osledlach, pomiqdzy osiedla
najaktywniejsze, okreéla zarzqdzenie w sprawie zasad budietu obywatelskiego miasta Gliwice

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGMSZA

Gliwice, 28 stycznia 2016 r

dostqpne na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasiem GLIWICKI BUDZET OBYWATELSKI
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Gliwicki Budżet
Obywatelski

Gliwice, 28 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

1. Przeznaczam kwotę 3,5 miliona ziotych na realizację zadań wyłonionych w procedurze budżetu
obywatelskiego.

2. Podział kwoty pomiędzy osiedlami oraz minimalną liczbę głosów, która musi zostać oddana
na poszczególne osiedlowe listy zadań, żeby uznać glosowanie za wiążące przedstawia poniższa
tabela.

3. Zadania wylonione w procedurze budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 roku będą
realizowane w 2017 roku.

4. Szczególowe informacje dotyczące zasad podzialu kwot, ustalenia minimalnej liczby głosów,
która musi zostać oddana na poszczególne osiedlowe listy zadań oraz zasad podzialu kwoty,
która nie zostanie rozdysponowane w poszczególnych osiedlach, pomiędzy osiedla
najaktywniejsze, określa zarządzenie w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice
dostępne na stronie internetowej www.g|iwice.eu pod haslem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

kwota na realizację zadań
w poszczególnych osiedlach

minimalna liczba
głosównazwa osiedla próg dla aktywnych
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