JAK GŁOSOWAĆ?
KIEDY?
Od 25 sierpnia do 15 września będzie
można
głosować
na
projekty
zaproponowane
przez
mieszkańców
w
ramach
Gliwickiego
Budżetu
Obywatelskiego 2022.

GŁOSOWANIE W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
Głos
będzie
można
oddać
na
elektronicznych formularzach, dostępnych
na
stronie
internetowej
www.gbo.gliwice.eu od godz. 8.00 w dniu
25 sierpnia do godz. 20.00 w dniu 15
września 2021 r.
Jeden adres e-mail może zostać
wykorzystany
do
udziału
w
głosowaniu
przez
jednego
uprawnionego.
W
celu
ułatwienia
głosowania
elektronicznego wprowadzone zostały
stanowiska do oddawania głosów
w
wybranych
filiach
Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

NA CO GŁOSUJEMY
Mieszkańcy mogą wybierać spośród 175
projektów, w tym 165 zadań dzielnicowych
oraz 10 zadań ogólnomiejskich.
Podczas ustalania wyników głosowania będą
brane pod uwagę projekty, które uzyskały
poparcie co najmniej
30 głosujących w
przypadku projektów dzielnicowych oraz 500
głosujących
– w przypadku
projektów ogólnomiejskich.
W trakcie całego głosowania na stronie
internetowej
www.gliwice.eu
będzie
udostępniana na bieżąco aktualna liczba
oddanych głosów.

GŁOSOWANIE W FORMIE
PAPIEROWEJ
Papierowe formularze do głosowania będą
dostępne:
do pobrania i wydruku na stronie
internetowej www.gliwice.eu pod hasłem
„Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz.
8.00 w dniu 25 sierpnia 2021 r.
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
w punkcie informacji w holu Biura Obsługi
Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 oraz
w filii przy ul. Jasnej 31A.
w Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1,
ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6.

GŁOS W FORMIE PAPIEROWEJ
BĘDZIE MOŻNA ODDAĆ:
wrzucając wypełniony i podpisany formularz
do oznakowanych urn w holu Biura Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ulicy Zwycięstwa 21 oraz w filii UM przy
ul. Jasnej 31A, w siedzibach Centrum 3.0
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy
ul. Zwycięstwa 21, ul. Jagiellońskiej 21 oraz
ul. Studziennej 6 w godzinach urzędowania.
listownie, przesyłając wypełniony formularz
na adres Centrum 3.0 ul. Zwycięstwa 1,
44-100 Gliwice (o fakcie oddania głosu
w terminie decyduje data jego doręczenia
przez operatora pocztowego do siedziby
Centrum 3.0).
w
przypadku
osób,
którym
rodzaj
niepełnosprawności uniemożliwia oddanie
głosu – za pośrednictwem konsultanta
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi
Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21,
w godzinach urzędowania (za okazaniem
dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Na wniosek Rad Dzielnic lub innych osób czy organizacji zainteresowanych upowszechnieniem głosowania wśród mieszkańców, papierowe formularze do głosowania mogą zostać
udostępnione w większej liczbie – zamówienia należy kierować na adres e-mail gbo@gods.gliwice.pl ze wskazaniem pożądanej liczby formularzy oraz adresu e-mail
lub numeru telefonu, na który przekazana zostanie informacja o możliwości odbioru formularzy (czas realizacji do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia).

WYNIKI GŁOSOWANIA
POZNAMY
DO 15 PAŹDZIERNIKA

na stronie:
WWW.GLIWICE.EU
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajdują się szczegółowe informacje na temat
GBO, w tym:

wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania,
kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla
aktywnych,
lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych
projektach wraz ze skanami wniosków.

W procedurze głosowania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy
mieszkaniec Gliwic, który będzie mógł zagłosować na:
JEDEN wybrany projekt ogólnomiejski
JEDEN wybrany projekt dzielnicowy

Informacje dotyczące głosowania można uzyskać pod numerem telefonu:
32 238 24 55, 734 150 808

WZÓR - JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ
KARTĘ DO GŁOSOWANIA

