
Gliwice, 1 grudnia 2021 r. 

 

Protokół z konsultacji projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr PM-4968/2021 Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

2. Konsultacje zostały przeprowadzone z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, 
Radami Dzielnic oraz mieszkańcami w okresie od 5.11.2021 r. do 22.11.2021 r.  

3. Konsultacje odbyły się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do udostępnionego publicznie 
projektu uchwały. 

4. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii przedstawiono w załączniku do niniejszego protokołu.  

 

 

 

Przygotowała:        Zatwierdziła: 

Marta Kryś        Ewa Weber 

dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego      zastępca prezydenta Miasta Gliwice* 

Ośrodka Działań Społecznych*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.



Załącznik do protokołu z konsultacji projektu  

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

Lp. Zgłoszona uwaga do projektu / 

propozycja zmiany odnoszącą się 

do dotychczas obowiązującej 

uchwały 

Uzasadnienie zmiany Stanowisko względem zgłoszonych propozycji zmian 

1 § 1 ust. 1 

W §1 doprecyzować, że projekt 

musi zapewniać dostępność dla 

mieszkańców miasta. 

Dotychczasowe projekty typu: remont, modernizacja, 

docieplenie sali gimnastycznej, zakup urządzeń audio 

dla jednostek oświatowych nie spełniały zasady 

dostępności dla mieszkańców miasta. Projekty 

związane z obiektami oświatowymi należą do zadań 

realizowanych przez miasto, które i tak zostają 

wykonane w dłuższej perspektywie czasowej. 

Wykorzystywanie środków Budżetu Obywatelskiego 

na powyższe działania dyskwalifikuje ciekawe 

inicjatywy lokalne z dofinansowania i ogranicza  

możliwości działań mieszkańców. 

Uwaga uwzględniona 

Przedstawiony do konsultacji projekt uchwały zawiera propozycję 

odpowiedniego zapisu - poprzez wprowadzenie do załącznika 

uchwały § 5a. 

 

 

2 § 1 ust. 3  

Doprecyzować , że szacunkowa 

wartość jednego projektu nie może 

przekroczyć 2/3 kwoty jaka ma być 

przeznaczona na realizację zadań w 

danej jednostce pomocniczej. 

 

W dotychczasowej realizacji GBO pojawia się problem 

projektów, które w pełni wykorzystują budżet danej 

dzielnicy. Problem jest ogólnomiejski i występuje we 

wszystkich dzielnicach miasta. Prowadzi to do 

kumulacji środków z GBO tylko w jednym rejonie 

dzielnicy, negatywnie wpływając na zaangażowanie 

mieszkańców. Proponujemy ograniczenie, aby jeden 

projekt nie mógł w pełni wyczerpywać wszystkich 

środków przypisanych na daną dzielnicę. Ograniczenie 

w wysokości 2/3 środków na daną dzielnicę. 

Uwaga nieuwzględniona 

Jest to postulat dużych dzielnic, te najmniejsze zgłaszają postulat 

przeciwny. Ograniczenie kosztu jednego zadania do np. 2/3 puli 

dzielnicowej spowoduje, że w mniejszych jednostkach zadania 

inwestycyjne nie będą miały szans na realizację. Byłoby to więc 

niesprawiedliwe ograniczenie dla tych mieszkańców w stosunku do 

mieszkańców dużych dzielnic miasta. 

Ponadto dostateczną weryfikacją jest tutaj samo głosowanie – 

zakładamy, że mieszkańcy dzielnic świadomie popierają realizację 

największych zadań, licząc się z tym, że wykorzystują one pulę w 

całości lub w znaczącej części (np. w ostatnim głosowaniu 



w największej dzielnicy znaczącą liczbą głosów wygrało zadanie 

wykorzystujące całą pulę, w innej dużej dzielnicy – do realizacji 

skierowano 7 zadań). Może to budzić niezadowolenie samych 

wnioskodawców, których zaangażowanie jest zrozumiałe, natomiast 

nie wzbudza kontrowersji wśród głosujących. 

3 § 2 (propozycja dodania nowego 

ustępu) 

Dla projektu dzielnicowego 

wymagane jest uzyskanie poparcia 

odpowiedniej Rady Dzielnicy. 

 

Podobnie jak w Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej wniosek 

dzielnicowy powinien uzyskać poparcie Rady Dzielnicy, 

której dotyczy i na terenie której ma być realizowany. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji z mieszkańcami 

gminy.  Art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że 

konsultacje mogą być przeprowadzane tylko  z mieszkańcami gminy. 

W budżecie obywatelskim to mieszkańcy w czasie głosowania 

oceniają zasadność i potrzebę realizacji danego zadania. Wymaganie 

poparcia dla wniosków dzielnicowych przez Rady Dzielnic może 

stanowić ograniczenie swobody wypowiadania się mieszkańców. W 

przywołanej przez zgłaszającego uwadze o inicjatywie lokalnej opinia 

Rady Dzielnicy jest wymogiem obowiązkowym, który potwierdza 

społeczną zasadność realizacji projektu, czego odpowiednikiem w 

budżecie obywatelskim jest głosowanie mieszkańców. 

Jako dobra praktyka wprowadzone zostanie zalecenie, aby podczas 

oceny wniosków nastąpił kontakt z Radą Dzielnicy w przypadku 

wątpliwości co do zasadności i potrzeby społecznej realizacji 

wnioskowanego projektu.  

4 § 15 ust. 2 

Usunięcie obowiązku podawania 

daty urodzenia. 

 Uwaga nieuwzględniona 

Podanie daty urodzenia jest elementem koniecznym do weryfikacji 

oddania głosu przez mieszkańca tylko jeden raz.   

5 § 2 ust.1 

Wprowadzenie limitu wiekowego 

głosujących w GBO. 

 Uwaga nieuwzględniona 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Kielcach z 13.4.2017 r. (II SA/Ke 38/17)  - 

„Ustawodawca przyznając, w art. 5a ust. 2 u.s.g., radzie gminy 



uprawnienie do określenia w drodze uchwały zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy nie dokonał 

żadnego zawężenia kręgu podmiotów uprawnionych do wzięcia 

udziału w konsultacji. Jedynym ustawowym wymogiem jest fakt 

bycia członkiem danej społeczności, a więc pozostawania 

mieszkańcem danej gminy”. 

6 § 16 ust. 3 
Weryfikacja głosu kodem na nr 
telefonu a nie potwierdzanie głosu 
linkiem przesłanym na pocztę. 
 

 Uwaga uwzględniona 

Przedstawiony do konsultacji projekt uchwały zawiera propozycję 

odpowiedniego zapisu - poprzez wprowadzenie do załącznika 

uchwały zmiany w § 16 ust. 3. 

 

Przygotowała:              Zatwierdziła: 

Marta Kryś              Ewa Weber 

dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego            zastępca prezydenta Miasta Gliwice* 

Ośrodka Działań Społecznych*  

 

 

 

 

 

 

* Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 


