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Wyniki konsultacji społecznych
w sprawie procedury budżetu
obywatelskiego na 2016 rok
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Cel budżetu obywatelskiego

Gliwicki Budiet
Obywatelski
Obywatelski
Gliwicki Budżet

Cel

budżetu

obywatelskiego

Integracja i aktywizacja mieszkańców
poprzez istotne poszerzenie
grona osób biorących udział
w procedurze budżetu obywatelskiego.
Integracja

i

aktywizacja

poprzez

grona

w

istotne

osób

procedurze

mieszkańców

poszerzenie

biorących

budżetu

udział

obywatelskiego.
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Gliwicki Budżet

Przebieg
w sprawie
Przebieg konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych w
sprawie
procedury
r.
2016 r.
na 2016
obywatelskiego na
budżetu obywatelskiego
procedury budżetu

Obywatelski
X
1‘4

Ogłoszenie
Ogłoszenie konsultacji
konsultacji procedury
procedury budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego na
na 2016
2016 rok.
rok.

77 grudnia
grudnia
2015
2015

7 grudnia 2015 15 stycznia 2016

J
\

Kampania
Kampania informacyjna
informacyjna zachęcająca
zachęcająca do
do udziału
udziału w
w konsultacjach:
konsultacjach:
zaproszenie do
do udziału
udziału w
w konsultacjach
konsultacjach zostało
zostało skierowane
skierowane do
do wszystkich
wszystkich mieszkańców
mieszkańców Gliwic
Gliwic poprzez
poprzez ogłoszenia
ogłoszenia
•o zaproszenie
na
na stronie
stronie internetowej
internetowej Urzędu
Urzędu www.gliwice.eu,
www.gliwice.eu, w
w Biuletynie
Biuletynie Informacji
Informacji Publicznej
Publicznej oraz
oraz Miejskim
Miejskim Serwisie
Serwisie
Informacyjnym;
Informacyjnym; konsultacje
konsultacje zostały
zostały również
również nagłośnione
nagłośnione przez
przez media
media komercyjne,
komercyjne,
•o zaproszenia
zaproszenia do
do włączenia
włączenia się
się w
w proces
proces konsultacji
konsultacji skierowano
skierowano do
do Rady
Rady Miasta,
Miasta, Rad
Rad Osiedli,
Osiedli, Młodzieżowej
Młodzieżowej Rady
Rady
Miasta oraz
oraz Rady
Rady Pożytku
Pożytku Publicznego.
Publicznego.
Miasta

/\

W
W okresie
okresie konsultacji
konsultacji odbyły
odbyły się
się 4
4 spotkania
spotkania informacyjne:
informacyjne:
•o 11 spotkanie
spotkanie dla
dla organizacji
organizacji pozarządowych
pozarządowych (8
(8 grudnia,
grudnia, Gliwickie
Gliwickie Centrum
Centrum Organizacji
Organizacji Pozarządowych),
Pozarządowych),
•o 33 spotkania
spotkania otwarte
otwarte dla
dla mieszkańców
mieszkańców Gliwic
Gliwic (10
(10 grudnia
grudnia – Centrum
Centrum Kulturalno-Sportowe
Kulturalno-Sportowe „Łabędź”
„Łabędź” w
w Łabędach,
Łabędach,
grudnia 2015 _
15
15 grudnia
grudnia – Szkoła
Szkoła Podstawowa
Podstawowa nr
nr 21
21 w
w Sośnicy,
Sośnicy, 12
12 stycznia
stycznia – siedziba
siedziba Gliwickiego
Gliwickiego Centrum
Centrum Organizacji
Organizacji
88 grudnia
2015 –
12
stycznia
2015
Pozarządowych
Pozarządowych
przy
przy
ul.
ul.
Jagiellońskiej).
Jagiellońskiej).
12 stycznia 2016
j
\

15
stycznia
15 stycznia
2016
2016

Zakończenie
Zakończenie konsultacji
konsultacji
•o w
w konsultacjach
konsultacjach wpłynęły
wpłynęły propozycje
propozycje zmian
zmian od
od 9
9 podmiotów
podmiotów (w
(w tym
tym z
z5
5 Rad
Rad Osiedli).
Osiedli).
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Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
KAMPANIA
KAMPANIA INFORMACYJNA
INFORMACYJNA

Uwzględnić w
w toku
toku
Uwzględnić
...
.
kampanii
kampanii informacje
InformaCJe
oo projektach
zrealizowanych
projektach zrealizowanych
we
we wcześniejszych
wcześniejszych
edycjach,
zmotywować
by zmotywować
edycjach, by
mieszkańców
mieszkańców do
do udziału.
udziału.

Stworzyć
dedykowaną
Stworzyć dedykowaną
podstronę
podstronę budżetu
budżetu
obywatelskiego
w
obywatelskiego w
ramach
ramach strony
strony
www.gliwice.eu
www.g|iwice.eu

ﬁ

A

Udostępnić mieszkańcom
Udostępnić
mieszkańcom
informacje
informacje na
na temat
temat
przykładowych kosztów
kosztów
przykładowych
realizacji
realizacji standardowych
standardowych
zadań.
zadań.

Praktyczne wskazówki
wskazówki
Praktyczne
„Krok
„Krok po
po kroku…”
kroku...” na
na
temat
temat składania
składania
wniosków
wniosków oraz
oraz
głosowania
głosowania
A

{

Z

Dedykowana
Dedykowana podstrona
podstrona budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego
funkcjonuje
funkcjonuje w
w zakładce
zakładce
https://www.gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta
https://www.g|iwice.eu/samorzad/budzet-miasta głównej
zostanie
stronie głównej
na stronie
wyeksponowana na
zostanie wyeksponowana
www.gliwice.eu
www.g|iwice.eu ii wzbogacona
wzbogacona m.in.
m.in. o
o informacje
informacje
wskazane
wskazane powyżej
powyżej

Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
PODZIAŁ
KWOTY
PODZIAŁ KWOTY

Gliwicki Budiet

Gliwicki Budżet

Obywatelski

Obywatelski

Prognozować
Prognozować z
z większym
większym wyprzedzeniem
wyprzedzeniem wydatki
wydatki na
na budżet
budżet obywatelski
obywatelski w
w kolejnych
kolejnych latach
latach (docelowo
(docelowo do
do 1%
1%
wydatków
wydatków budżetu
budżetu ))– GLIWICKI
GLIWICKI BUDŻET
BUDZET OBYWATELSKI
OBYWATELSKI to
to zadanie
zadanie o
o charakterze
charakterze projektowym
projektowym --jednorocznym
jednorocznym
ii planowanie
planowanie środków
środków finansowych
finansowych odbywa
odbywa się
się odrębnie
odrębnie dla
dla każdej
każdej edycji
edycji przedsięwzięcia.
przedsięwzięcia.

Zmodyfikować
Zmodyfikować sposób
sposób podziału
podziału
kwoty
kwoty pomiędzy
pomiędzy osiedla
osiedla –
w
w konsultacjach
konsultacjach złożono
złożono przeciwne
przeciwne
wnioski.
wnioski.
Reguła
Reguła podziału
podziału kwoty
kwoty pozostała
pozostała
bez
bez zmian
zmian – zapewnia
zapewnia każdemu
każdemu
osiedlu
osiedlu możliwość
możliwość realizacji
realizacji
przedsięwzięcia uwzględniając
UIWzgiędniaiąc
przedsięwzięcia
różnice
różnice w
W liczbie
liczbie mieszkańców.
mieszkańców.
i i
I

Na
Na korzyść
korzyść dużych
dużych osiedli
osiedli
(podział
(podział całości
całości kwoty
kwoty
proporcjonalnie
proporcjonalnie do
do liczby
liczby
mieszkańców)
mieszkańców)

I

Na
Na korzyść
korzyść małych
małych osiedli
osiedli
_ _
(wg
(wg reguły
reguły 50%/50%
50%/50% w
w miejsce
miejsce
reguły
reguły 40%/60%;
40%/60%; zwiększyć
zwiększyć
kwotę
kwotę minimalną
minimalną z
z 70.000
70.000 do
do
100.000
100.000 zł)
zł)

Zagwarantowanie każdemu
każdemu
Zagwarantowanie
małemu
małemu osiedlu
osiedlu kwoty
kwoty
minimalnej
minimalnej (70.000
(70.000 zł),
zł), a
a nie
nie
_
_
_ _
tylko
tylko osiedlu
osIedIu najmniejszemu.
najmniejszemu.
Doprecyzowano procedurę
procedurę
Doprecyzowano
w
w tym
tym zakresie,
zakresie, każde
każde osiedle
osiedle
dostanie
zł
70.000 zł
najmniej 70.000
co najmniej
dostanie co
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Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
ETAP
ETAP SKŁADANIA
SKŁADANIA WNIOSKOW
WNIOSKÓW

lEE@

Rozszerzyć
Rozszerzyć możliwość
możliwość składania
składania
wniosków
wniosków – obok
obok wniosków
wniosków
osiedlowych
osiedlowych dopuścić
dopuścić wnioski
wnioski
ogólnomiejskie
ogólnomiejskie czy
czy
międzyosiedlowe.
międzyosiedlowe.
Realizacja
Realizacja wniosku
wniosku istotnie
istotnie
zmniejszyłaby
zmniejszyłaby kwoty
kwoty pozostające
pozostające
do
poszczególnych
w poszczególnych
dyspozycji w
do dyspozycji
osiedlach.
Żeby zrealizować
zrealizować
osiedlach. Zeby
równocześnie
równocześnie postulat
postulat
minimalnej
minimalnej kwoty
kwoty do
do dyspozycji
dyspozycji
zł
osiedla
70.000 zł
poziomie 70.000
na poziomie
osiedla na
ii wprowadzenia
wprowadzenia zadań
zadań
ogólnomiejskich,
ogólnomiejskich, budżet
budżet
przeznaczony
przeznaczony na
na ten
ten cel
cel musiałby
musiałby
istotnie
jest
istotnie wzrosnąć,
wzrosnąć, co
co jest
sprzeczne
sprzeczne z
z przyjętym
przyjętym dla
dla
projektu
założeniem.
projektu założeniem.

Przyznać
Przyznać prawo
prawo zgłaszania
zgłaszania
wniosków
wniosków oraz
oraz prawo
prawo poparcia
poparcia
wniosków
wniosków wyłącznie
wyłącznie dla
dla
mieszkańców
mieszkańców osiedla,
osiedla, których
których te
te
wnioski
wnioski dotyczą.
dotyczą.
znaczeniu
Podział
w znaczeniu
osiedla w
na osiedla
Podział na
miasta
jednostek pomocniczych
pomocniczych miasta
jednostek
nie
nie pokrywa
pokrywa się
się ze
ze zwyczajowym
zwyczajowym
nazewnictwem
nazewnictwem osiedli
osiedli– wiele
wiele
wniosków
wniosków mogłoby
mogłoby podlegać
podlegać
odrzuceniu
przyczyn
z przyczyn
odrzuceniu z
formalnych.
formalnych. Przede
Przede wszystkim
wszystkim
jednak brak
możliwości
brak możliwości
jednak
urzędowej
urzędowej weryfikacji
weryfikacji miejsca
miejsca
zamieszkania
– przepisy
zamieszkania przepisy prawa
prawa
nie
nie stawiają
stawiają bowiem
bowiem znaku
znaku
równości
równości pomiędzy
pomiędzy
zameldowaniem
zameldowaniem
aa zamieszkaniem.
zamieszkaniem. Istotne
Istotne jest
jest
bowiem
bowiem gdzie
gdzie dana
dana osoba
osoba
faktycznie
faktycznie przebywa
przebywa z
z zamiarem
zamiarem
stałego
czy
nie czy
a nie
pobytu, a
stałego pobytu,
dokonała
obowiązku
formalnego obowiązku
dokonała formalnego
zameldowania.
zameldowania.
j

Przywrócić
Przywrócić możliwość
możliwość składania
składania
wniosków
wniosków przez
przez Rady
Rady Osiedli
Osiedli
(w projekcie
projekcie była
była tylko
tylko możliwość
możliwość
(w
składania
składania wniosków
wniosków przez
przez
radnych).
radnych). Doprecyzować
Doprecyzować wówczas
wówczas
kogo
kogo dotyczy
dotyczy limit
limit 3
3 wniosków
wniosków ..
Wprowadzono
Wprowadzono zmianę
zmianę
w
w procedurze
procedurze ii doprecyzowano
doprecyzowano
kwestie
kwestie limitu
limitu wniosków.
wniosków.
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Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
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ETAP
ETAP SKŁADANIA
SKŁADANIA WNIOSKOW
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lEE@

Znieść
ZnieŚĆ wprowadzony
wprowadzony
limit
limit maksymalnej
maksymalnej liczby
liczby
33 wniosków
wniosków na
na
11 wnioskodawcę.
wnioskodawcę.
Limit
Limit został
został utrzymany,
utrzymany,
żeby
zwiększyć
Żeby zwiększyć
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo
realizacji
realizacji procedury
procedury
budżetu
obywatelskiego
budżetu obywatelskiego
zgodnie
przyjętym
z przyjętym
zgodnie z
harmonogramem
–
harmonogramem Urząd
Urząd ii miejskie
miejskie
jednostki organizacyjne,
organizacyjne,
jednostki
niezależnie
niezależnie od
od procesu
procesu
weryfikacji
weryfikacji wniosków
wniosków
muszą
zapewnić
muszą zapewnić
sprawną
sprawną realizację
realizację
wszystkich
wszystkich bieżących
bieżących
zadań.
zadań.

Rozstrzygnąć
Rozstrzygnąć
jednoznacznie
jednoznacznie czy
czy

wniosek
wniosek radnego
radnego Rady
Rady
Miasta lub
lub Młodzieżowej
Młodzieżowej
Miasta
Rady
Rady Miasta
Miasta musi
musi być
byĆ
przypisany
przypisany do
do
konkretnego
konkretnego osiedla.
osiedla.
Każdy
Każdy wniosek
wniosek musi
musi być
być
przypisany
przypisany do
do
konkretnego
–
konkretnego osiedla
osiedla doprecyzowano
doprecyzowano
procedurę.
procedurę.

I

J

Umożliwić
UmożliwiĆ kontakt
konta kt
pomiędzy
pomiędzy
wnioskodawcami.
wnioskodawcami.
Wprowadzono
Wprowadzono zasady
zasady
udostępniania
danych
udostępniania danych
kontaktowych
kontaktowych
wnioskodawcy,
wnioskodawcy, którego
którego
wniosek
wniosek został
został
zakwalifikowany
zakwalifikowany do
do
głosowania
Radzie
głosowania Radzie
Osiedla,
wniosek
której wniosek
Osiedla, której
dotyczy,
dotyczy, w
w celu
celu
włączenia
włączenia
wnioskodawców
wnioskodawców do
do
kampanii
kampanii informacyjnej.
informacyjnej.

Rozszerzyć
RozszerzyĆ możliwość
możliwość
składania
składania wniosków
wniosków
oo tereny
tereny wspólnot
wspólnot
ii spółdzielni
spółdzielni
mieszkaniowych.
mieszkaniowych.
Do
spółdzielni
Do spółdzielni
ii wspólnot
wspólnot
mieszkaniowych
mieszkaniowych
skierowana
jest inna
inna
skierowana jest
inicjatywa
– konkursy
inicjatywa konkursy
Gliwickie
Gliwickie Place
Place Zabaw.
Zabaw.
Więcej
Więcej informacji
informacji
w
w broszurze
broszurze
„Uśmiechnięte
„Uśmiechnięte Gliwice”
Gliwice”
na
na stronie
stronie internetowej
internetowej
www.mzuk.gliwice.pl
www.mzuk.g|iwice.p|
w
w zakładce
zakładce Place
Place zabaw
zabaw
(prawdopodobna
jest
(prawdopodobna jest
zmiana
zmiana zakresu
zakresu
rzeczowego
rzeczowego konkursu).
konkursu).
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Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
ETAP
ETAP WERYFIKACJI
WERYFIKACJI WNIOSKOW
WNIOSKÓW
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Wprowadzić
Wprowadzić wstępną
wstępną
selekcję
selekcję zadań
zadań na
na listach
listach
zakwalifikowanych
zakwalifikowanych do
do
głosowania,
głosowania, np.
np. do
do 5-7
5-7
zadań
zadań dla
dla każdego
każdego osiedla.
osiedla.
Selekcja
Selekcja zadań
zadań powinna
powinna
zostać
zostać dokonana
dokonana
w
w uzgodnieniu
uzgodnieniu z
z Radami
Radami
Osiedla.
Osiedla.
Procedura
Procedura przewiduje
przewiduje
jednakowy wpływ
dla
wpływ dla
jednakowy
każdego
każdego wnioskodawcy
wnioskodawcy na
na
ostateczny
listy
kształt listy
ostateczny kształt
zadań
zadań –
- na
na etapie
etapie
weryfikacji
weryfikacji wniosków
wniosków
wnioskodawca
wnioskodawca może
może
wyrazić
wyrazić zgodę
zgodę na
na
połączenie
połączenie swojego
swojego
wniosku
wniosku z
z innym
innym
podobnym
a
wnioskiem, a
podobnym wnioskiem,
do
do momentu
momentu rozpoczęcia
rozpoczęcia
głosowania
wycofać
może wycofać
głosowania może
wniosek.
wniosek. Ewentualne
Ewentualne
zmniejszenie
zmniejszenie liczby
liczby zadań
zadań
poddanych
jest
głosowaniu jest
poddanych głosowaniu
więc
ale
więc możliwe,
możliwe, ale
wyłącznie
wyłącznie z
z inicjatywy
inicjatywy
samego
wnioskodawcy.
samego wnioskodawcy.

Podać
Podać do
do publicznej
publicznej
wiadomości
wiadomości uzasadnienia
uzasadnienia
negatywnego
negatywnego wyniku
wyniku
weryfikacji
weryfikacji wniosku
wniosku w
w celu
celu
zwiększenia
zwiększenia świadomości
Świadomości
mieszkańców
mieszkańców co
co do
do
przyczyn
przyczyn popełnianych
popełnianych
błędów
błędów składanych
składanych we
we
wnioskach.
wnioskach.
Informacje
Informacje o
o najczęstszych
najczęstszych
we
błędach
popełnianych we
błędach popełnianych
wnioskach
wnioskach zostaną
zostaną
zawarte w
w praktycznych
praktycznych
zawarte
wskazówkach
wskazówkach dla
dla
wnioskodawców
po
wnioskodawców „Krok
„Krok po
kroku…”
kroku...”

Opisać
Opisać w
w zarządzeniu
zarządzeniu tryb
tryb
odwołania
odwołania od
od wyniku
wyniku
weryfikacji
weryfikacji wniosku
wniosku
(np.
(np. poprzez
poprzez wskazanie
wskazanie
ścieżki
Ścieżki z
2 kodeksu
kodeksu
postępowania
postępowania
administracyjnego).
administracyjnego).
Wprowadzono
Wprowadzono do
do
procedury
informację
procedury informację
oo przysługującym
przysługującym na
na mocy
mocy
kodeksu
postępowania
kodeksu postępowania
administracyjnego
administracyjnego
uprawnieniu
uprawnieniu do
do składania
składania
skarg.
skarg.
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Doprecyzować
Doprecyzować co
co
oznacza
oznacza pojęcie
pojęcie „każdy
„każdy
mieszkaniec
mieszkaniec Gliwic”.
Gliwic”.
Zgodnie
Zgodnie z
z przepisami
przepisami
prawa
prawa mieszkaniec
mieszkaniec
Gliwic
Gliwic to
to osoba,
osoba, która
która
przebywa
przebywa w
w Gliwicach
Gliwicach
zz zamiarem
zamiarem stałego
stałego
pobytu
– wprowadzono
wprowadzono
pobytu definicję
definicję do
do procedury.
procedury.

Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
UPRAWNIENIE
UPRAWNIENIE DO
DO GŁOSOWANIA
GŁOSOWANIA

Ograniczyć
Ograniczyć możliwość
możliwość udziału
udziału w
w głosowaniu
głosowaniu
do
do osób,
osób, które
które ukończyły
ukończyły 16
16 rok
rok życia.
Życia.
Zgodnie
orzecznictwa
linią orzecznictwa
obowiązującą linią
z obowiązującą
Zgodnie z
ograniczenie
ograniczenie udziału
udziału mieszkańców
mieszkańców
w
wynikać
może wynikać
społecznych może
konsultacjach społecznych
w konsultacjach
ustawy.
z ustawy.
tylko z
tylko

Przyjąć
Przyjąć formularze
formularze
papierowe
papierowe do
do głosowania
głosowania
w
w formie
formie niewymagającej
niewymagającej
zaznaczania
zaznaczania dodatkowych
dodatkowych
pól
pól oświadczeń
oświadczeń w
w celu
celu
zminimalizowania
zminimalizowania liczby
liczby
głosów
głosów nieważnych.
nieważnych.
Takie założenie
zostało
założenie zostało
Takie
przyjęte
przyjęte przez
przez
projektodawcę.
projektodawcę.
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Wydłużyć okres
okres
Wydłużyć
głosowania
głosowania o
0 2
2 tygodnie
tygodnie
(tj.
(tj. do
do 12.07.2016
12.07.2016 r.).
r.).
okres
wydłużono okres
Wydłużono
ale
dni, ale
głosowania
14 dni,
0 14
głosowania o
wcześniej
na wcześniej
względu na
ze względu
ze
wnioski
się wnioski
pojawiające
pojawiające się
dotyczące
organizacji
dOtYCZące organizacji
głosowania
Poza
głOSOWania poza
terminem
terminem wakacyjnym,
wakacyjnym,
głosowanie
zostanie
głosowanie zostanie
przeprowadzone
przeprowadzone
w
w okresie
okresie

od
od 6
6 czerwca
czerwca do
do
44 lipca
lipca 2016
2016 roku.
roku.

Wnioski
Wnioski złożone
złożone w
w toku
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
TERMIN
GŁOSOWANIA
PRZEBIEG GŁOSOWANIA
TERMIN II PRZEBIEG

Podać
Podać na
na osiedlowych
osiedlowych
listach
szacunkową
zadań szacunkową
listach zadań
wartość
zadań,
które
wartOŚĆ zadań› które
zostaną
poddane
ZOStaną POddane
głosowaniu.
głosowaniu.
listach
osiedlowych listach
Na osiedlowych
Na
zostanie podana
zadań zostanie
zadań
szacunkowa
wartość
szacunkowa wartość
realizacji
realizacji każdego
każdego
zadania
zadania
zakwalifikowanego
zakwalifikowanego do
do
etapu
głosowania.
etapu głosowania.

Wprowadzić okres
okres
Wprowadzić
testowania
testowania narzędzia
narzędzia do
do
głosowania
głosowania przed
przed jego
jego
uruchomieniem.
uruchomieniem.
Testy są
Testy
są realizowane
realizowane dla
dla
wszystkich
wszystkich narzędzi
narzędzi
informatycznych
informatycznych
wdrażanych
UrządPrzez Urząd.
WdrażanYCh przez
Różnorodność
Różnorodność
wykorzystywanych
wykorzystywanych
przeglądarek
_ przeglądarek
internetowych,
'"temetOWVChI
programów
programów do
do
zarządzania
zarządzania
korespondencją
e-mail
korespondencją e-mail
oraz
oraz możliwa
możliwa liczba
liczba ich
ich
konfiguracji
konfiguracji stwarzają
stwarzają
jednak potrzeby
potrzeby
jednak
bieżącego
bieżącego reagowania
reagowania
na
problemy
na problemy
użytkowników
użytkowników
niezależnie
niezależnie od
od
prowadzonych
testów.
prowadzonych testów.
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społecznych
Wnioski
konsultacji społecznych
toku konsultacji
w toku
złożone w
Wnioski złożone
USTALENIE
WYNIKÓW GŁOSOWANIA
GŁOSOWANIA
USTALENIE WYNIKÓW

Zrezygnować
Zrezygnować z
z ustalania
ustalania minimalnej
minimalnej liczby
liczby mieszkańców
mieszkańców dla
dla list
list
osiedlowych
osiedlowych (odpowiadającej
(odpowiadającej 4%
4% mieszkańców
mieszkańców osiedla,
osiedla, którzy
którzy ukończyli
ukończyli
16
16 rok
rok życia),
Życia), by
by uznać
uznać głosowanie
głosowanie na
na listę
listę osiedlową
osiedlową za
za wiążące.
wiążące.
W
W zamian
zamian powiązać
powiązać próg
próg frekwencyjny
frekwencyjny z
z np.
np. frekwencją
frekwencją w
w wyborach
wyborach
do
do Rad
Rad Osiedli,
Osiedli, a
a proponowane
proponowane rozwiązanie
rozwiązanie wprowadzić
wprowadzić w
w kolejnej
kolejnej
edycji,
edycji, lub
lub przyjąć
przyjąć inny
inny klucz
klucz różnicujący
różnicujący próg
próg odpowiednio
odpowiednio do
do
dotychczasowej aktywności
aktywności w
w osiedlach.
osiedlach.
dotychczasowej
Wyniki
Wyniki badania
badania opinii
opinii mieszkańców
mieszkańców Gliwic
Gliwic prowadzonego
prowadzonego w
w grudniu
grudniu
2015
1020
dorosłych
mieszkańców
2015 roku
roku na
na reprezentatywnej
reprezentatywnej próbie
próbie 1020 dorosłych mieszkańców
jednoznacznie
jednoznacznie wskazują,
wskazują, że
Że gliwiczanie
gliwiczanie są
są zainteresowani
zainteresowani udziałem
udziałem
w
w głosowaniu
głosowaniu nad
nad projektami
projektami budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego (tak
(tak
by
założeniem jest
którego założeniem
zadeklarowało
jest by
4%, którego
Próg 4%,
mieszkańców). Próg
60% mieszkańców).
zadeklarowało 60%
upowszechnić
upowszechnić inicjatywę
inicjatywę szerzej
szerzej niż
niż miało
miało to
to miejsce
miejsce w
w 2015
2015 roku,
roku, nie
nie
powinien
powinien więc
więc stanowić
stanowić ograniczenia.
ograniczenia. W
W 2016
2016 roku
roku każde
każde osiedle
osiedle
na
szansę na
samym szansę
uzyska
tym samym
a tym
finansowych, a
Środków finansowych,
pulę środków
swoją pulę
uzyska swoją
wybór
wybór co
co najmniej
najmniej 1
1 przedsięwzięcia
przedsięwzięcia dla
dla swojego
swojego osiedla,
osiedla, co
co powinno
powinno
dodatkowo
dodatkowo zachęcić
zachęcić mieszkańców
mieszkańców do
do oddania
oddania głosu.
głosu.

Wprowadzić
Wprowadzić techniczne
techniczne
ograniczenie
ograniczenie możliwości
możliwości
ponownego
ponownego oddania
oddania głosu
głosu
w
w formie
formie elektronicznej,
elektronicznej,
np.
np. poprzez
poprzez wprowadzenie
wprowadzenie
nr
nr PESEL
PESEL do
do formularza.
formularza.
Taki mechanizm
Taki
mechanizm
funkcjonował
funkcjonował ii będzie
będzie
funkcjonował
funkcjonował w
w narzędziu
narzędziu
informatycznym
informatycznym (nie
(nie będzie
będzie
jednak oparty
PESEL,
nr PESEL,
o nr
oparty o
jednak
gdyż
– ze
gdyż nr
nr PESEL
PESEL ze względu
względu
na
obowiązującą
linię
linię
obowiązującą
na
orzeczniczą
orzeczniczą -- nie
nie może
może być
być
wymagany).
wymagany).
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Wnioski złożone
w toku
społecznych
konsultacji społecznych
toku konsultacji
złożone w
Wnioski
Gliwicki Budiet
Obywatelski REALIZACJA
Obywatelskl
REALIZACJA ZADAŃ
ZADAN WYŁONIONYCH
DRODZE GŁOSOWANIA
GŁOSOWANIA
WYŁONIONYCH w
W DRODZE
konsultacje
lEE@
Gliwicki Budzet

_\
(

Uruchomić
Uruchomić przygotowanie
przygotowanie do
do realizacji
realizacji zadania
zadania juŻ
już
w
w roku,
roku, w
w którym
którym zakończono
zakończono głosowanie,
głosowanie, żeby
Żeby
zminimalizować
zminimalizować ryzyko,
ryzyko, że
Że zadanie
zadanie nie
nie zostanie
zostanie
zrealizowane_
zrealizowane.
_ _

_

_

_

_

_

Urząd/miejskie
jednostki organizacyjne
urząd/m'eJSk'e Jed"°5tk'
organ'zacWPe są
są
ujętych
zadan ujętych
realizacji zadań
do realizacji
wyłącznie do
uprawnione wyłącznie
uprawnione
w
planach finansowych. Uruchomienie prac nad
w plans“:h fina"?°`^'_VCh' urFŚhomienie prac "_ad
zadaniem
zadanlem_ będzie
będZie więc
Więc możliwe
mozliwe po
po uchwaleniu
uchwalenlu
rok.
2017 rok.
na 2017
Głlche na
budżetu
miasta Gliwice
budzetu miasta

/

/
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Zapewnić
Zapewnić udział
udział strony
strony społecznej
społecznej ii Rad
Rad Osiedli
Osiedli na
na
etapie
etapie realizacji
realizacji zadań
zadań wybranych
wybranych w
w trybie
trybie budżetu
budŻetu
obywatelskiego,
obywatelskiego, np.
np. poprzez
poprzez zapewnienie
zapewnienie udziału
udziału
wnioskodawcy
wnioskodawcy w
w odbiorze
odbiorze zadania
zadania ..
Zgodnie
współpracy
zasadami współpracy
obowiązującymi zasadami
z obowiązującymi
Zgodnie z
zz radnymi
Rad
przedstawicielami Rad
Miasta ii przedstawicielami
Rady Miasta
radnymi Rady
Osiedli, są
są oni
oni informowani
informowani o
o sprawach
sprawach ważnych
ważnych
Osiedli,
dotyczących osiedli' w tym min_ planach
dotyczących
osiedli, w tym m.in. planach
robót –
odbiorach robót
inwestycyjnych,
remontowych,
inwestycyjnych, remontowych, odbiorach
wnioskodawcy niepełniący
niepełniący funkcji
wnioskodawcy
funkcji publicznych
publicznych
powinni więc nawiązać współpracę z Radami
powinni
więc nawiązać współpracę z Radami
Osiedli
zakresie.
tym zakresie.
w tym
Miasta w
Rady Miasta
radnymi Rady
i/Iub radnymi
Osiedli i/lub
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Wnioski
w toku
Wnioski złożone
złożone w
toku konsultacji
konsultacji społecznych
społecznych
PROJEKTU
EWALUACJA
EWALUACJA PROJEKTU

Wprowadzić
Wprowadzić etap
etap ewaluacji
ewaluacji procedury
procedury
budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego do
do harmonogramu
harmonogramu
procedury
procedury budżetu
budżetu obywatelskiego.
obywatelskiego.
Wprowadzono
realizacji
harmonogramu realizacji
do harmonogramu
Wprowadzono do
procedury
2016
w 2016
obywatelskiego w
budżetu obywatelskiego
procedury budżetu
roku.
roku.

Uwzględnić
Uwzględnić w
w procesie
procesie ewaluacji
ewaluacji
ii konsultacji
konsultacji minimum
minimum 1
1 tydzień
tydzień
(optymalnie
(optymalnie 2
2 tygodnie)
tygodnie) na
na przekazanie
przekazanie
informacji
informacji zwrotnych
zwrotnych przez
przez mieszkańców
mieszkańców
po
po terminie,
terminie, w
w którym
którym odbyło
odbyło się
się
spotkanie
spotkanie informacyjne.
informacyjne.
Ważne
Ważne terminy
terminy dotyczące
dotyczące procesu
procesu
ewaluacji
wprowadzono
konsultacji wprowadzono
ewaluacji ii konsultacji
do
do procedury
procedury budżetu
budżetu obywatelskiego
obywatelskiego
w 2016
2016 roku
roku uwzględniając
uwzględniając termin
termin
w
14-dniowy
14-dniowy na
na informacje
informacje zwrotną.
zwrotną.
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Gliwicki Budżet

Obywatelski
mmm

Obywatelski

Dziękujemy za udział w konsultacjach
społecznych i zachęcamy do aktywnego
udziału w procedurze budżetu
obywatelskiego w 2016 roku.
Dziękujemy

społecznych

udziału

za

i

udziałw

konsultacjach

zachęcamy

w

do

procedurze

obywatelskiego

w

aktywnego

budżetu

2016

roku.

r.
28
2016 r.
stycznia 2016
28 stycznia

Więcej informacji:
Więcej
informacji: www.g|iwice.eu
www.gliwice.eu pod
pod hasłem
hasłem „GLIWICKI
„GLIWICKI BUDŻET
BUDŻET OBYWATLESKI”
OBYWATLESKI”
Kontakt:
Kontakt: bo@um.gliwice.pl
bo@um.g|iwice.p|

Skarbnik Miasta Gliwice

