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PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia .....

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

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 16 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj.
Sląskiego z 2015 r., poz. 4191 z póżn. zm.)

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

zarządza się, co następuje:

Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zasad naboru wniosków
oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych w ramach budżetu
obywatelskiego, których formę, zasięg i czas trwania określa załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
Konsultacje obejmą teren całego miasta, a do udziału w nich uprawnieni są wszyscy
mieszkańcy Gliwic.
Konsultacje będą prowadzone od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Urzędu Miejskiego
wGIiwicach. '
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia ...m.93 amesis Wł?......

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

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 16 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj.

Sląskiego z 2015 r., poz. 4191 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zasad naboru wniosków

oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych w ramach budżetu
obywatelskiego, których formę, zasięg i czas trwania określa załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje obejmą teren całego miasta, a do udziału w nich uprawnieni są wszyscy
mieszkańcy Gliwic.

§ 3. Konsultacje będą prowadzone od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. '

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do zaiządzenia nr \“. I
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Prezydenta Miasta Gliwice z dnia cz

FORMA, ZASIĘG I CZAS TRWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE ZASAD NABORU WNIOSKÓW

ORAZ WYŁANIANIA DO REALIZACJI ZADAŃ JEDNOROCZNYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Postanowienia ogólne
7 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości projekt
zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych
wramach budżetu obywatelskiego, który poddany zostaje konsultacjom
społecznym.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby zamieszkała na terenie Miasta
Gliwice.
Konsultacje odbywają się od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2015 r.
Projekt zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych
wramach budżetu obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej
www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI -
KONSULTACJE" orazw Informacji Głównej, znajdującej się wBiurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, hol główny;
w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00 -15.00).
Informacje na temat zasad poddanych konsultacjom zostaną opublikowane
w ,,Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice”.
Podczas trwania konsultacji zorganizowane zostaną spotkania informacyjne
dla zainteresowanych mieszkańców w poniższych terminach i lokalizacjach:
1) 10 grudnia 2015 r. (czwartek), w Centrum Kulturalno-Sportowym ŁABĘDŻ

(Gliwice-Łabędy ul. Partyzantów 25), początek o godzinie 17.00;
2) 15 grudnia 2015 r. (wtorek), w Szkole Podstawowej nr 21 (Gliwice-Sośnica,

ul. Reymonta 18 A), początek o godzinie 17.00;
3) 12 stycznia 2016 r. (środa), w Gliwickim Centrum Organizacji

Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), początek o godzinie 17.00.

Przekazanie opinii przez mieszkańców
Uwagi do projektu zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań
jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego można przekazywać wyłącznie
w formie pisemnej, 2 podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji jest Prezydent
Miasta Gliwice. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji
uprawnienia do udziału w konsultacjach i nie podlegają udostępnieniu osobom
trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu wjego dane osobowe, a podanie ich
jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie konsultacji.
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą przekazać swoją
opinię w formie elektronicznej bądż papierowej z zastrzeżeniem § 9.
Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia przekazanie opinii, może
przekazać opinię za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe,
za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, hol główny;
w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00,
w dni robocze w okresie prowadzenia konsultacji).
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Załącznik nr 1 do zarządzenia-_5m 1
Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia ..z

FORMA, ZASIĘG I CZAS TRWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w SPRAWIE ZASAD NABORU WNIOSKÓW

ORAZ WYŁANIANIA Do REALIZACJI ZADAŃ JEDNOROCZNYCH
w RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Postanowienia ogólne

7 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości projekt
zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych
wramach budżetu Obywatelskiego, który poddany zostaje konsultacjom
społecznym.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Miasta
Gliwice.

Konsultacje Odbywają się od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2015 r.

Projekt zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych
wramach budżetu obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej
wwwgliwiceeu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI -
KONSULTACJE" orazw Informacji Głównej, znajdującej się wBiurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, hol główny;
w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00 -15.00).
Informacje na temat zasad poddanych konsultacjom zostaną Opublikowane
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice".

Podczas trwania konsultacji zorganizowane zostaną spotkania informacyjne
dla zainteresowanych mieszkańców w poniższych terminach i lokalizacjach:

1) 10 grudnia 2015 r. (czwartek), w Centrum Kulturalno-Sportowym ŁABĘDŻ
(Gliwice-Łabędy ul. Partyzantów 25), początek o godzinie 17.00;

2) 15 grudnia 2015 r. (wtorek), w Szkole Podstawowej nr 21 (Gliwice-Sośnica,
ul. Reymonta 18 A), początek o godzinie 17.00;

3) 12 stycznia 2016 r. (środa), w Gliwickim Centrum Organizacji
Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), początek o godzinie 17.00.

Przekazanie opinii przez mieszkańców

Uwagi do projektu zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań
jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego można przekazywać wyłącznie
w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji jest Prezydent
Miasta Gliwice. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji
uprawnienia do udziału w konsultacjach i nie podlegają udostępnieniu osobom
trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu wjego dane osobowe, a podanie ich
jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie konsultacji.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą przekazać swoją
Opinię w formie elektronicznej bądź papierowej z zastrzeżeniem § 9.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia przekazanie opinii, może
przekazać opinię za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe,
za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, hol główny;
w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00,
w dni robocze w okresie prowadzenia konsultacji).
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Przekazanie opinii w formie elektronicznej
Pisemną opinię w formie elektronicznej, zawierającą imię i nazwisko oraz adres
zamieszkania nadawcy, należy przesłać na adres bo@um.g|iwice.pl do godziny
24.00 15 stycznia 2016 r.

Przekazanie opinii w formie papierowej
Opinię w formie papierowej, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz podpis nadawcy przekazać można:
1) pozostawiając pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, na stanowisku Biura

Podawczego (wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
lub w Informacji Głównej (wejście od ul. Zwycięstwa), w godzinach
urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00);

2) listownie, pizesyłając pismo na adres: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 'Q4-100 Gliwice, do 15 stycznia 2016 r.; na kopercie
należy dopisać „BUDŻET OBYWATELSKI - KONSULTACJE".

Za dzień złożenia opinii w formie papierowej przyjmuje się dzień złożenia
pisemnej opinii w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, bądź - w przypadku przekazania
opinii listownie - datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego
do Urzędu.

Ogłoszenie wyników konsultacji
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia
2016 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu
pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI - KONSULTACJE"
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice".
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§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.
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Przekazanie opinii w formie elektronicznej

Pisemną opinię w formie elektronicznej, zawierającą imię i nazwisko oraz adres
zamieszkania nadawcy, należy przesłać na adres bo@um.g|iwice.p| do godziny
24.00 15 stycznia 2016 r.

Przekazanie opinii w formie papierowej

Opinię w formie papierowej, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz podpis nadawcy przekazać można:

1) pozostawiając pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, na stanowisku Biura
Podawczego (wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
lub w Informacji Głównej (wejście od ul. Zwycięstwa), w godzinach
urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00~17.00, pt. 8.00-15.00);

listownie, przesyłając pismo na adres: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, do 15 stycznia 2016 r.; na kopercie
należy dopisać „BUDŻET OBYWATELSKI - KONSULTACJE".

Za dzień złożenia opinii w formie papierowej przyjmuje się dzień złożenia
pisemnej opinii w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, bądź - w przypadku przekazania
opinii listownie w datę dcręczenia korespondencji przez operatora pocztowego
do Urzędu.

2)

Ogłoszenie wyników konsultacji

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia
2016 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu
pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI ~ KONSULTACJE"
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice".
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Uzasadnienie

Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców` ków oraz wyłaniania do realizacji zadańna temat nowych zasad naboru wnios
jednorocznych w ramach procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2016 r.
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Uzasadnienie

połeczne w celu poznania opinii mieszkańców

iosków oraz wyłaniania do realizacji zadań

skiego miasta Gliwice w 2016 r.
Prezydent Miasta ogłasza konsultacje 5

na temat nowych zasad naboru wn

jednorocznych w ramach procedury budżetu obywatel


