
Nr kor. SOD UM.1178670.2021 
 
 

ZARZĄDZENIE NR PM- 4968/2021 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 04 listopada 2021 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.), uchwały nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów oraz §15 
Statutu Miasta Gliwice 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. Przeprowadzić konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego  
w Gliwicach, Radami Dzielnic oraz mieszkańcami dotyczące projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uchwały jest załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§2. Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag  
do udostępnionego publicznie projektu uchwały.  

§3. Projekt uchwały zostanie udostępniony w okresie od 5 do 22 listopada 2021 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (w skrócie Centrum 3.0) i na 
stronie internetowej www.gods.gliwice.pl.  

§4. Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną Miejskiej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego w Gliwicach na adres: mrdpp@gods.gliwice.pl oraz na adresy poczty elektronicznej 
Rad Dzielnic. 

§5. Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 22 listopada 2021 r. do 
godziny 15:00 na adres: gods@gods.gliwice.eu, składać osobiście w formie pisemnej  
w sekretariacie Centrum 3.0, przy ul. Zwycięstwa 1 lub listownie na adres Centrum 3.0. O dacie 
złożenia w terminie decyduje data doręczenia przez operatora pocztowego. 

§6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organu, który je zarządza. 

§7. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych. 

§8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. 

§9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
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Załącznik do zarządzenia nr PM-4968/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 04 listopada 2021 r. 

 
PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 7 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Projekty powinny zakładać – o ile jest to możliwe – 
uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty 
będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez 
potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.” 

2) W §2 ust. 4, §9, §13, §14 ust. 3, §21 słowa: „i na stronie internetowej” zastąpić słowami: „i na tablicy 
ogłoszeń”. 

3) §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest poparcie co najmniej 
150 mieszkańców Gliwic, udokumentowane na papierowych listach z podpisami lub poprzez system 
informatyczny”. 

4) §3 otrzymuje brzmienie: „Ocena zgłoszonych projektów składa się z etapów: 
1) etap I – weryfikacja spełnienia wymogów formalnych określonych w Rozdziale 1, 
2) etap II – weryfikacja spełnienia wymagań określonych w §4, §5, §5a.” 
5) Dodaje się §5a w brzmieniu: „Złożone projekty muszą być ogólnodostępne, przez co rozumie się 

możliwość korzystania z efektów projektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w 
przypadku projektów o ograniczonej liczbie uczestników konieczność przeprowadzenia otwartej 
rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów informacyjnych.” 

6) §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzenie oddania głosu następuje poprzez podpisanie 
papierowego formularza głosowania, a dla głosu w formie elektronicznej – poprzez zatwierdzenie 
linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail lub poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego jako 
sms. Jeden adres e-mail i jeden numer telefonu mogą zostać wykorzystane do potwierdzania głosu 
jednokrotnie.” 

7) W §17 ust. 2 pkt 7 dodaje się słowa: „lub kodem otrzymanym jako sms.” 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 
2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego spowodowana jest zmianą w ustawie 
o samorządzie gminnym wprowadzającą wymóg uwzględnienia przy ocenie wniosków uniwersalnego 
projektowania, które ma zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto 
zdefiniowano kryterium ogólnodostępności projektów oraz wprowadzono możliwość weryfikacji głosu 
mieszkańca poprzez kod otrzymany jako sms. 

 
 

Ewa Weber 
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
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