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Cel budżetu obywatelskiego

Integracja i aktywizacja mieszkańców
poprzez istotne poszerzenie 
grona osób biorących udział

w procedurze budżetu obywatelskiego. 
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elementy uwzględnione

elementy, w których nie uwzględniono propozycji 
radnych

nowe elementy wprowadzone z własnej inicjatywy

LEGENDA:

W przedstawionej procedurze znalazło się wiele elementów, które są
efektem uwag i wniosków zgłoszonych przez przedstawicieli mieszkańców. 

Nie wszystkie z nich mogły zostać uwzględnione. Aby to zobrazować,        
w prezentacji zastosowano poniższe symbole graficzne.
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Przebieg prac nad ukształtowaniem proponowanej 
procedury budżetu obywatelskiego
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Wrzesień 2014
Inicjatywa zarządów Rad Osiedli w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującej procedurze

Styczeń 2015
Prezydent Miasta uruchomił prace nad zmianą obowiązującej procedury. Zaprosił do współpracy
Radę Miastai Rady Osiedli

Luty-marzec 2015
Prace nad procedurą naboru wniosków na rok 2016 - wdrożenie wnioskowanych zmian możliwych
do uruchomieniaw edycji 2015

Kwiecień - czenNiec 2015
Wdrażanie procedury w zmienionej formule.

Czerwiec 2015
Kontynuacja prac nad docelowąformułą budżetu obywatelskiego

Lipiec - wrzesień 2015
Konsultacja założeń do procedury docelowejz Radami Osiedli i Radą Miasta

Pażdziernik- listopad 2015
Sformułowanie procedury do konsultacjiz mieszkańcami.



Zmiany wdrożone w roku 2015 i kontynuowane 
w procedurze proponowanej na 2016 rok

Zmiany wdrożone w roku 2015 i kontynuowane
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° szeroka akcja informacyjna na każdym etapie

- informacja o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań na etapie

ogłoszenia naboru wniosków

INFORMACJA ° informacja o zasadach udziału w głosowaniu na etapie ogłoszenia naborów

wniosków

- łączenie wniosków tożsamych lub wprowadzenie do nich zmian

w uzgodnieniu z wnioskodawcami na etapie opiniowania wniosków przez

urzędników

wglgssę'äw ° skrócenie terminu informacji o przyczynie niezakwalifikowania wniosku do

sondażu

° możliwość głosowania sposobem tradycyjnym (obok internetowego) w

punktach konsultacyjnych i droga pocztową

° wyznaczenie terminu prowadzenia sondażu poza miesiącami wakacyjnymi

° weryfikacja danych mieszkańców zapobiegająca dublowaniu się głosów oraz

obniżająca ryzyko oddania głosu w cudzym imieniu



Nowe zmiany proponowane do wdrożenia 
w procedurze na 2016 rok`7`\
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Nowe zmiany proponowane do wdrożenia

Gliwicki Budżet w procedurze na 2016 rok

Obywatelski Ń

Podział puli Środków na poszczególne osiedla i podanie do wiadomości kwot z podziałem

na poszczególne osiedla na etapie uruchamiania procedury na dany rok. Tworzenie

osiedlowych list zadań.

Ogłoszenie wymaganej minimalnej liczby głosów dla osiedlowej listy zadań niezbędnej

do uznania wyników głosowania za wiążąc

Zaproszenie Rad Osiedli do prowadzenia kampanii informacyjnej na poziomie osiedli.

Poszerzenie grupy wnioskodawców o mieszkańców nie będących radnymi

(wniosek z 15-osobową listą poparcia).

Możliwość wycofania wniosków przez wnioskodawców do momentu rozpoczęcia

głosowania (skupienie głosów mieszkańców na ustalonych sprawach ważnych).

Ograniczenie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę do trzech



Każde osiedle otrzymuje pulę środków z przeznaczeniem do 
realizacji zadania/zadań wybranego/wybranych w ramach tzw. 

„budżetu obywatelskiego”.

Pula środków przeznaczonych dla danego osiedla będzie ustalana przez 
Prezydenta Miasta na etapie ustalania zasad dotyczących 

przeprowadzenia naboru wniosków na realizację zadań
jednorocznych i przeprowadzenia konsultacji w sprawie wyboru 

zadań do realizacji, uwzględniając następujące założenia: 40% 
całej kwoty jaka może w danym roku zostać przeznaczona na 

ten cel podzielona jest równo pomiędzy 21 osiedli, a 60% kwoty 
podzielona jest z uwzględnieniem liczby mieszkańców 

poszczególnych osiedli, z zastrzeżeniem, że najmniejsze osiedle 
otrzymuje kwotę nie niższą niż 70.000 zł. 
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1.02.2016 r. - Ogłoszenie:

 zasad naboru wniosków na 
zadania jednoroczne
 zasad konsultacji
 kwot przeznaczonych na 
zadania w poszczególnych osiedlach

Prezydent Miasta
ogłasza rozpoczęcie 

procedury 
Budżetu 

obywatelskiego 
w 2016 roku

(Miejski Serwis 
Informacyjny,

strona internetowa, 
www.gliwice.eu)

 minimalnej liczby głosów, jaka musi 
zostać oddana na poszczególne osiedlowe 
listy zadań, żeby wynik głosowania dla 
danego osiedla został uznany za wiążący 
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/ Prezydent Miast}

ogłasza rozpoczęcie > zasad naboru wniosków na

procedury zadania jednoroczne

BUdFet” > zasad konsultacji
obywatelskiego > k t h

W2016 roku wo przeznaczonyc na

(Miejski SenNis zadania W poszczegolnych OSIedIach

Informacyjny, . . I .I. b ł , . k .
Stronaintemetową minima nej Icz yg osow, ja amUSI

\ WWWinMœey zostać oddana na poszczególne osiedlowe

listy zadan, żeby wynik głosowania dla

danego osiedla został uznany za wiążący



1 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r.

!
 informacja o zasadach procedury 
budżetu obywatelskiego w 2016 roku, 
w tym zasadach naboru 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
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Informacyjny,

strona internetowa
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Prezydent Miasta

zaprasza Rady

Osiedli do

współorganizacji

akcji

informacyjnej

w osiedlach

/1Iutego 2016 r. do 6 marca 2016

> informacja o zasadach procedury

budżetu obywatelskiego W 2016 roku,

W tym zasadach naboru wniosków

> W osiedlach, W których nie wybrano

i Brzezinka) za akcję informacyjną

odpowiada dyrektor Urzędu
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7 marca do 18 marca 2016 r.
Zgłaszanie wniosków

na zadania jednoroczne 
do Prezydenta Miasta

(1 wnioskodawca może 
złożyć do 3 wniosków !, 

każdy mieszkaniec (16 lat+) 
może poprzeć dowolną

liczbę wniosków)

Radni Rady Miasta

Rady Osiedli

Młodzieżowa Rada
Miasta 

Mieszkańcy Gliwic (16 lat +)
(Wniosek musi mieć poparcie
minimum 15 mieszkańców!)
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Zgłaszanie wniosków

na zadania jednoroczne

do Prezydenta Miasta

(1 wnioskodawca może

złożyć do 3 wniosków !,

każdy mieszkaniec (16 Iat+)

może poprzeć dowolną

\ liczbę wniosków) /
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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

Prezydent Miasta

Gliwicki Budżet

.:5 Obywatelski

W
5m

Wzakresie wskazanym

w ogłoszonej

procedurze

v

21 marca do 6 maja 2016 r.

Weryfikacja formalna

i merytoryczna wniosków
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Prezydent Miasta

Informaqa zwrotna

dla wnioskodawców, których

wnioski nie zostały zakwalifikowane

do głosowania
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9 maja 2016 r.
ogłoszenie

osiedlowych list zadań
zakwalifikowanych do głosowania 

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 12 czerwca 2016 r.
kampania informacyjna na 

temat osiedlowych list zadań
zakwalifikowanych do głosowania 

i zasad głosowania

!
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Prezydent Miasta

Ogłasza i prowadzi

akcję informacyjną

(Miejski Serwis

Informacyjny,

strona internetowa

www.q|iwice.eu)

oraz zaprasza Rady

Osiedli do

współorganizacji

akcji informacyjnej
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ogłoszenie

osiedlowych list zadań

zakwalifikowanych do głosowania

i informacja dla mieszkańców.
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/9 maja do 12 czerwca 2016 r. \

kampania informacyjna na

temat osiedlowych list zadań

zakwalifikowanych do głosowania

i zasad głosowania



Możliwość wycofania wniosku 
przed dniem rozpoczęcia 

głosowania

Wnioskodawca

13 do 27 czerwca 2016 r.

Głosowanie!

Prezydent Miasta
ogłasza:

Miejski Serwis Inf.
Strona internetowa

BIP
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Możliwość wycofania wniosku

przed dniem rozpoczęcia

głosowania

Wnioskodawca
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Prez dent Miasta

3(:wasza; 13 do 27 czerwca 2016 r.

Miejski Serwis Inf.

Strona internetowa

BIP

Głosowanie!



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 procedurą
ogłoszoną na etapie 

ogłoszenia naboru 
wniosków !
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Zgodnie z procedurą

ogłoszoną na etapie

ogłoszenia naboru

wniosków

v

młosowanie mieszkańców odbywa się

w formie tradycyjnej (papierowej) r

i w formie elektronicznej.

2. Prezydent Miasta w toku głosowania

na stronie internetowej informuje

o liczbie oddanych głosów na

poszczególne osiedlowe listy zadań. I

3. Wyniki głosowania na osiedlową listę I

zadań będą uznane za wiążące, jeżeli

suma głosów oddanych na zadania

umieszczone na liście osiągnie

wymaganą minimalną liczbę głosów. i * ' '

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

28 czerwca do 28 lipca 2016 roku – ustalanie wyników głosowania

®
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Ĺ 28 czerwca do 28 lipca 2016 roku - ustalanie wyników głosowania
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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.
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Pula nierozdysponowana z poszczególnych osieli zostaje skumulowana i rozdysponowane

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
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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
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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
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Najczęściej powtarzające się wnioski, które nie zostały 
uwzględnione w projektowanej procedurze

«s Najczęściej powtarzające się wnioski, które nie zostały

/ Gliwicki Budżet uwzględnione w projektowanej procedurze

Obywatelski

Wprowadzenie sztywnej zależności pomiędzy kwotą przeznaczaną na realizację zadań

wyłonionych w efekcie procedury budżetu obywatelskiego, a łączną kwotą wydatków

budżetowych. Zwiększenie kwoty przeznaczanej na ten cel.

Wniosek o podział kwoty na zadania osiedlowe i zadania wykraczające poza obszar

jednego osiedla lub wręcz miejskie. Na tym etapie, bez istotnego zwiększenia kwoty na

realizację budżetu obywatelskiego nie można jednocześnie zrealizować postulatu

zwiększenia kwot na inicjatywy osiedlowe w małych osiedlach oraz rozdysponowania

środków w dwóch formułach -inicjatyw osiedlowych iogólnomiejskich.

Podawanie w wykazie zadań do głosowania szacunkowej wartości ich realizacji.

Ograniczenie zakresu przedmiotowego składanych wniosków (np. do przedsięwzięć

o charakterze innowacyjnym lub „przynoszących korzyści większej liczbie

mieszkańców”)



Zapraszam do udziału w konsultacjach 
i dziękuję za uwagę

Katarzyna Śpiewok 
Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontakt: bo@um.gliwice.pl

Giiwicki Budżet
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