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Cel budżetu obywatelskiego

Integracja i aktywizacja mieszkańców
poprzez istotne poszerzenie 
grona osób biorących udział

w procedurze budżetu obywatelskiego. 

Gliwicki Budżet Cel budżetu obywatelskiego

"5:5 Obywatelski

Integracja i aktywizacja mieszkańców

poprzez istotne poszerzenie

grona osób biorących udział

w procedurze budżetu obywatelskiego.



Etapy realizacji 
procedury budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Etapy realizacji

Gliwicki Budżet procedury budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Obywatelski
_

01 lutego - ogłoszenie procedury budźetu obywatelskiego; zaproszenie do współorganizach akcji
informacyjnejw osiedlach;

01 lutego - 6 marca - kampania informacyjna na temat zasad przygotowania oraz składania wniosków;

'7 marca - 18 marca - nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;

-21 marca - 6 maja - weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;

-9 maja - ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania; zaproszenie do
współorganizacji akcji inform acyjnej w osiedlach;

09 maja -4 lipca - kampania informacyjna dotycząca osiedlowych list zadań, które poddane zostaną pod
głosowanie oraz zasad głosowania;

06 czerwca- 4 lipca -głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;

05 lipca - 28 lipca - ustalanie wyników głosowania;

029 lipca - ogłoszenie wyników głosowania;
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Etapy realizacji 
procedury budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Etapy realizacji

=© Gliwicki Budżet procedury budżetu obywatelskiego w 2016 roku

' B Obywatelski

-30 lipca - 30 września - kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania; ]

cpaździernik~ spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami: \

-4 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe ŁABĘDŹ
(Gliwice ~ Łabędy, ul. Partyzantów 25], początek o godzinie 17.00;
011 października (wtorek), Szkoła Podstawowa nr 21
{Gliwice - Sośnica, ul. Reymonta 18 Al, początek o godzinie 17.00;

-18 października (wtorek), Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
{uLJagieIIońska 21), początek o godzinie 17.00; /

-14Iistopada - ogloszenie projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

-14 listopada - 28 listopada - konsultacje spoleczne dotyczące projektu procedury budzetu
obywatelskiego na 2017 rok;

-19 grudnia - ogłoszenie wyników konsultacii.
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Prezydent Miasta 
na realizację zadań wyłonionych 

w procedurze budżetu obywatelskiego 
prowadzonej w 2016 roku przeznaczył kwotę

3,5 miliona złotych.

Kwota przeznaczona 
na budżet obywatelski w 2016 r.Gl
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Kwota przeznaczona

iwicki Budżet na budżet obywatelski w 201
Obywatelski

6r.
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Prezydent Miasta

na realizację zadań wyłonionych

W procedurze budżetu obywatelskiego

prowadzonej W 2016 roku przeznaczył kwotę

3,5 miliona złotych.
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Każde osiedle otrzymuje pulę środków z przeznaczeniem 
do realizacji zadania/zadań wybranego/wybranych w ramach 

tzw. „budżetu obywatelskiego”.

Pula środków przeznaczonych dla danego osiedla została ustalona
uwzględniając następujące założenia:

40% całej kwoty jaka może w danym roku zostać przeznaczona       
na ten cel podzielone jest równo pomiędzy 21 osiedli,                   
a 60% kwoty podzielone jest z uwzględnieniem liczby 

mieszkańców poszczególnych osiedli, z zastrzeżeniem,              
że każde osiedle otrzymuje kwotę nie niższą niż 70.000 zł. 

Podział kwoty 
pomiędzy osiedlami

Podział kwoty

Gliwicki Budżet pomiędzy osiedlami
Obywatelski

Każde osiedle otrzymuje pulę środków z przeznaczeniem

do realizacji zadania/zadań wybranego/wybranych w ramach

tzw. „budżetu obywatelskiego”.

v

K Pula środków przeznaczonych dla danego osiedla została ustalona \

uwzględniając następujące założenia:

40% całej kwoty jaka może w danym roku zostać przeznaczona

na ten cel podzielone jest równo pomiędzy 21 osiedli,

a 60% kwoty podzielone jest z uwzględnieniem liczby

mieszkańców poszczególnych osiedli, z zastrzeżeniem,

że każde osiedle otrzymuje kwotę nie niższą niż 70.000 zł.

\ /



1.02.2016 r. - Ogłoszenie:
 zasad naboru wniosków na zadania 
jednoroczne,
 zasad konsultacji,
 kwot przeznaczonych na zadania               
w poszczególnych osiedlach,

1 lutego 2016 r. 
Prezydent Miasta

ogłosił rozpoczęcie 
procedury 

Budżetu 
obywatelskiego 

w 2016 roku
(strona internetowa, 

www.gliwice.eu, 
Miejski Serwis 
Informacyjny)

 minimalnej liczby głosów, jaka musi zostać
oddana na poszczególne osiedlowe listy zadań, żeby 
wynik głosowania dla danego osiedla został uznany 
za wiążący,
 progu dla aktywnych, czyli minimalnej liczby 
głosów, jaka musi zostać oddana na poszczególne 
osiedlowe listy zadań pomnożonej przez dwa;   
pomiędzy osiedla, w których listy osiedlowe uzyskają
co najmniej wysokość progu dla aktywnych, 
rozdysponowana zostanie zsumowana pula 
pozostała po ustaleniu wyników list osiedlowych.

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

::QB Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku
3:" Obywatelski

1.02.2016 r. - 0głoszenie:

> zasad naboru wniosków na zadania

jednoroczne,

> zasad konsultacji,
K 1 lutego 2016“

_

prezydent Miasta > kwot przeznaczonych na zadania

ogłosił rozpoczęcie W poszczegomyCh OSIGÓIaCh,

procedury > minimalnej liczby głosów, jaka musi zostać

Budżetu oddana na poszczególne osiedlowe listy zadań, żeby

obywatelskiego wynik głosowania dla danego osiedla został uznany

w 2016 roku za wiążący,

(Strona 'Memętową > progu dla aktywnych, czyli minimalnej liczby

W› głosów, jaka musi zostać oddana na poszczególne
Miejski SenNIs . . , . . _

. OSIedIowe listy zadan pomnozonej przez dwa,
Informacyjny) . . , . . .

pomiedzy OSIedIa, w ktorych listy OSIedIowe uzyskają

co najmniej wysokość progu dla aktywnych,

rozdysponowana zostanie zsumowana pula

pozostała po ustaleniu wyników list osiedlowych.

v



1 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r.

 kampania informacyjna na temat 
procedury budżetu obywatelskiego        
w 2016 roku oraz zasad składania 
wniosków
 w osiedlach, w których nie wybrano 
Rad Osiedli (Politechnika Śląska 
i Brzezinka) za akcję informacyjną
odpowiada dyrektor Urzędu

Prezydent Miasta
prowadzi akcję

informacyjną: 
(Miejski Serwis 

Informacyjny, 
strona internetowa 

www.gliwice.eu)

Prezydent Miasta
zaprasza Rady 

Osiedli do 
współorganizacji 

akcji
informacyjnej 

w osiedlach

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

::B Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku
5" Obywatelski

K Prezydent Miast} /1Iutego 2016 r. do 6 marca 2016
prowadzi akcję

informacyjną:

(“flefJSk' SGMIS > kampania informacyjna na temat

" ormacyjny' procedury budżetu obywatelskiego
strona internetowa _

www_g|iwice_eu) w 2016 roku oraz zasad składania

\ / wniosków

> W osiedlach, W których nie wybrano

Rad Osiedli (Politechnika Śląska

i Brzezinka) za akcję informacyjną
Prezydent Miasta

zaprasza Rady
Osiedli do odpowiada dyrektor Urzędu

współorganizacji \ /

akcji

informacyjnej
v

w osiedlach



od 7 marca do 18 marca 2016 r.
Zgłaszanie wniosków

na zadania jednoroczne 
do Prezydenta Miasta

(1 wnioskodawca może 
złożyć do 3 wniosków, 

każdy mieszkaniec w wieku 
od 16 lat może poprzeć

dowolną liczbę wniosków)

radni Rady Miasta,
kluby radnych, 

komisje stałe Rady Miasta

radni Rad Osiedli,
Rady Osiedli

radni 
Młodzieżowej Rady Miasta,

Młodzieżowa Rada
Miasta 

mieszkańcy Gliwic (od 16 lat)
(wniosek musi mieć poparcie
minimum 15 mieszkańców!)

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 rokuGliwicki Budżet

Obywatelski

radni Rady Miasta,

kluby radnych,

komisje stałe Rady Miasta

\ Miasta

/ \

radni Rad Osiedli,

Rady Osiedli

\ 1

K radni \

Młodzieżowej Rady Miasta,

Młodzieżowa Rada

/

mieszkańcy Gliwic (od 16 lat)

(wniosek musi mieć poparcie

minimum 15 mieszkańców!)

i

i

Procedura

budżetu obywatelskiego w 2016 roku

\

od 7 marca do 18 marca 2016 r.

Zgłaszanie wniosków

na zadania jednoroczne

do Prezydenta Miasta

(1 wnioskodawca może

złożyć do 3 wniosków,

każdy mieszkaniec W Wieku

od 16 lat może poprzeć

v

Qowolną liczbę wnioskówy

v



W zakresie wskazanym 
w ogłoszonej 
procedurze 

21 marca do 6 maja 2016 r.
weryfikacja formalna 

i merytoryczna wniosków

Informacja zwrotna
dla wnioskodawców, których

wnioski nie zostały zakwalifikowane
do głosowania

naczelnicy wydziałów/
dyrektorzy jednostek

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku
Obywatelski

WZakresie wskazanym 21 marca do 6 maja 2016 r.

w ogłoszonej weryfikacja formalna

Procedur“ i merytoryczna wniosków

v

Informacja zwrotna

dla wnioskodawców, których

wnioski nie zostały zakwalifikowane

do głosowania

v

naczelnicy wydziałówl

dyrektorzy jednostek



9 maja 2016 r.
ogłoszenie

osiedlowych list zadań
zakwalifikowanych do głosowania
(wraz z szacunkową wartością ich 

realizacji)
i informacja dla mieszkańców.

Prezydent Miasta
ogłasza i prowadzi
akcję informacyjną

(Miejski Serwis
Informacyjny, 

strona internetowa
www.gliwice.eu)

oraz zaprasza Rady
Osiedli do

współorganizacji
akcji informacyjnej

w osiedlach

9 maja do 4 lipca 2016 r.
kampania informacyjna na 

temat osiedlowych list zadań
zakwalifikowanych do głosowania 

i zasad głosowania.

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku
Obywatelski

/ 9 maja 2016 r. \

/ \ ogłoszenie

. osiedlowych Iist zadań
Prezydent MIasta k 'Tk h d ł .
ogłasza i prowadzi za wai I owanyc o g osowania

akcję informacyjną (wraz z szacunkową wartością ich

(Miejski Serwis realizacji)

Informacyjny, k i informacja dla mieszkańców./

strona internetowa

www.qliwice.eu) '

oraz äęäzäfady K 9 maja do 4 lipca 2016 r. \

współorganizacji kampania informacyjna na

akcji informacyjnej temat osiedlowych list zadań

w osiedlach zakwalifikowanych do głosowania

\ j i zasad głosowania.

!vy



Możliwość wycofania wniosku 
przed dniem rozpoczęcia 

głosowania

Wnioskodawca

Od 6 czerwca
do 4 lipca 2016 r.

Głosowanie!

Prezydent Miasta
ogłasza:

Miejski Serwis Inf.
strona internetowa

BIP

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku::5:22:- Budżet

obywatelski

Wnioskodawca

Procedura

budżetu obywatelskiego w 2016 roku

v

Możliwość wycofania wniosku

przed dniem rozpoczęcia

głosowania

Prezydent Miasta

ogłasza:

Miejski Serwis Inf.

strona internetowa

BIP

v

Od 6 czerwca

do 4 lipca 2016 r.

Głosowanie!

v



1. Głosowanie mieszkańców odbywa się
w formie tradycyjnej (papierowej) 
i w formie elektronicznej.

2. Prezydent Miasta w toku 
głosowania na stronie internetowej 
informuje 
o liczbie oddanych głosów na 
poszczególne osiedlowe listy zadań.

3. Wyniki głosowania na osiedlową listę
zadań będą uznane za wiążące, jeżeli
suma głosów oddanych na zadania 
umieszczone na liście osiągnie 
wymaganą minimalną liczbę głosów.

Zgodnie 
z ogłoszoną procedurą

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura
“B“ Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Obywatelski

v

@losowanie mieszkańców odbywa@

w formie tradycyjnej (papierowej)

i w formie elektronicznej.

2. Prezydent Miasta w toku

głosowania na stronie internetowej

Zgodnie informuje

z ogłoszoną procedurą o liczbie oddanych głosów na

poszczególne osiedlowe listy zadań.

3. Wyniki głosowania na osiedlową listę

zadań będą uznane za wiążące, jeżeli

suma głosów oddanych na zadania

umieszczone na liście osiągnie

wymaganą minimalną liczbę głosów.

v



W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyskała 
wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane są do realizacji zadania, które 

otrzymały najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli dla osiedla.

Pula nierozdysponowana z poszczególnych osieli zostaje skumulowana i rozdysponowana 
jako nagroda za aktywność dla osiedli, w których listy osiedlowe uzyskały co najmniej 

dwukrotność wymaganej minimalnej liczby głosów. Do realizacji kierowane jest zadanie, 
które na tej liście uzyskało najwyższą liczbę głosów (a nie zostało zakwalifikowane do 

realizacji w procedurze podstawowej), jeżeli jego szacunkowa wartość mieści się w puli 
skumulowanej. 

29 lipca 2016 roku – ogłoszenie wyników głosowania

od 5 do 28 lipca 2016 roku – ustalanie wyników głosowania

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

::3:5 Gliwicki Budżet: budżetu obywatelskiego w 2016 roku
'I' Obywatelski

v

Ĺ od 5 do 28 lipca 2016 roku - ustalanie wyników głosowania ]

v

W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyskała

wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane są do realizacji zadania, które

otrzymały najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli dla osiedla.

v

Pula nierozdysponowana z poszczególnych osieli zostaje skumulowana i rozdysponowana

jako nagroda za aktywność dla osiedli, w których listy osiedlowe uzyskały co najmniej

dwukrotność wymaganej minimalnej liczby głosów. Do realizacji kierowane jest zadanie,

które na tej liście uzyskało najwyższą liczbę głosów (a nie zostało zakwalifikowane do

realizacji w procedurze podstawowej), jeżeli jego szacunkowa wartość mieści się w puli

skumulowanej.

v

{ 29 lipca 2016 roku - ogłoszenie wyników głosowania J

v



Zadania wyłonione do realizacji 
w efekcie procedury budżetu obywatelskiego 

przeprowadzonej w 2016 roku 
zostaną wprowadzone 

do projektu budżetu na rok 2017 
i w roku 2017 nastąpi realizacja zadań.

Procedura 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Procedura

Gliwicki Budżet budżetu obywatelskiego w 2016 roku
Obywatelski

v

/ Zadania wyłonione do realizacji \

w efekcie procedury budżetu obywatelskiego

przeprowadzonej w 2016 roku

zostaną wprowadzone

do projektu budżetu na rok 2017

i w roku 2017 nastąpi realizacja zadań.



Ewaluacja 
procedury budżetu obywatelskiego

•4 października (wtorek),            
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź
(Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), 
początek o godz. 17.00

•11 października (wtorek),            
Szkoła Podstawowa nr 21           
(Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18 A),          
początek o godz. 17.00

•18 października (wtorek),          
Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), 
początek o godz. 17.00

Spotkania 
ewaluacyjne           

z mieszkańcami

Ewaluacja

Gliwicki Budżet procedury budżetu obywatelskiego
Obywatelski

mażdziernika (wtorek), \

Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź

(Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25),

początek o godz. 17.00

. 011 października (wtorek),

S'thkarua Szkoła Podstawowa nr 21

?W3 uaICYJne_ (Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18 A),

Z mleSZkancaml początek o godz. 17.00

018 października (wtorek),

Gliwickie Centrum Organizacji

Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21),

qzątek o godz. 17.00 /

v
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Ewaluacja 
procedury budżetu obywatelskiego

projekt procedury budżetu 
obywatelskiego na 2017 rok,

który poddany zostanie konsultacjom

Konsultacje społeczne
projektu budżetu obywatelskiego na 2017 rok

od 14 do 28 listopada 2016 r.

Wyniki konsultacji 
ogłoszone zostaną

19 grudnia 2016 r. 

14 listopada 2016 r.

Prezydent
Miasta
ogłasza

Ewaluacja

Gliwicki Budżet procedury budżetu obywatelskiego
Obywatelski

14 listopada 2016 r.

Prez dent projekt procedury budżetu

. y obywatelskiego na 2017 rok,

M'aSta który poddany zostanie konsultacjom

ogłasza

v

Konsultacje społeczne

projektu budżetu obywatelskiego na 2017 rok

od 14 do 28 listopada 2016 r.

v

Wyniki konsultacji

ogłoszone zostaną

19 grudnia 2016 r.



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Śpiewok 
Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontakt: bo@um.gliwice.pl

Gliwicki Budżet
Obywatelski

Dziękuję za uwagę

Katarzyna Śpiewok

Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontakt: bo@um.g|iwice.p|


