
BUDŻET OBYWATELSKI

W tegorocznej  edycji  Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowano do realizacji   201
wniosków, czyli  o  98 więcej  niż  w ubiegłym roku.  Wśród zakwalifikowanych wniosków
znalazł  się  wniosek  złożony  przez Zastępcę  Przewodniczącego  Rady Nadzorczej Pana
Leszka Materny.  Wniosek dotyczy montażu dwóch solarnych latarni hybrydowych wzdłuż
chodnika pomiędzy budynkami Gwarków 22-24 i Gwarków  26AB, i  został zarejestrowany
pod  nr  028.  Jego  głównym  celem  jest  zwiększenie  poziomu  bezpieczeństwa  pieszych
korzystających z chodnika porą wieczorową i nocną.

JAK ODDAĆ SWÓJ GŁOS.

W dniach od 04 czerwca do 25 czerwca br. będzie można oddać na wniosek swój głos.
Każdy  Mieszkaniec  Gliwic  może  oddać  swój  głos  na  jedno  wybrane  zadanie.
Minimalna liczba głosów przyznana na osiedle Trynek to łącznie 622 głosy. 

          

1. W  wersji  elektronicznej  Formularz  dostępny  będzie  na  stronie  www.gliwice.eu,
od  04  czerwca  br.,  od  godz.  800  do  25  czerwca  br.,  do  godz.  1600  pod  hasłem
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. W formularzu należy wypełnić wszystkie
wymagane  pola,  wskazać  jedno  wybrane  zadanie  na  które  chcemy  oddać  głos
i  zatwierdzić  formularz  poprzez  naciśnięcie  słowa  „wyślij”  .  Na  Państwa podany
adres mailowy zostanie wysłany link potwierdzający, jego otwarcie jest niezbędne do
zakończenia głosowania.
UWAGA  !!!!!  Z  JEDNEGO  ADRESU  MAILOWEGO  MOŻNA  ODDAĆ
TYLKO  JEDEN  GŁOS. Co  to  oznacza  w  praktyce,  że  jeżeli  np.  małżeństwo
posiada wspólny jeden adres mailowy, to na potrzeby głosowania jeden z małżonków
musi stworzyć swój własny, z którego dokona elektronicznego głosowania, na nim
otworzy wspomniany wyżej link i zakończyć swoją procedurę głosowania.

2.  Najbliższy naszej Spółdzielni punkt, w którym można pobrać i złożyć  Formularz
w wersji papierowej znajduje się w filii  Urzędu Miasta Biuro Podawcze, ul.  Jasna
31A. Pozostałe adresy dostępne są na w/w stronie internetowej, w zakładce Krok po
kroku … Głosowanie mieszkańców. Procedura na 2018 rok.

3.  Swój głos  będzie  też  można  oddać,  wysyłając  wypełniony Formularz  listem do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  44-100 Gliwice, w kopertach
z dopiskiem „BUDŻET OBYWATELSKI”. 
UWAGA!!!!!  ZA  DZIEŃ  ODDANIA  GŁOSU  PRZYJMUJE  SIĘ  DATĘ
DORECZENIA  KORESPONDENCJI  POPRZEZ  OPERATORA  POCZTOWEGO
DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH.

Podczas  trwania  głosowania,  na  wspomnianej  stronie  internetowej,  na  bieżąco
aktualizowane będą dane dotyczące liczby głosów, które zostały oddane na zadanie w każdym
z osiedli oraz liczbę głosów brakujących, aby głosowanie na dane zadanie zostało uznane za
wiążące.  Jest  to  bardzo  ważna  informacja,  ponieważ  w  każdej  chwili  będzie  można

http://www.gliwice.eu/


odpowiednio zareagować, zintegrować siły i zmobilizować siebie oraz sąsiadów, by oddać
swój głos.

20  lipca  br. nastąpi  ogłoszenie  wyników  głosowania na  stronie  internetowej  oraz
w „Miejskim serwisie informacyjnym – Gliwice”. Wybrane przez mieszkańców zadania będą
realizowane w 2019 roku.

Chciałabym zachęcić wszystkich do aktywnego udziału w głosowaniu na nasz wniosek.
Szansy  jaką  stwarza  Gliwicki  Budżet  Obywatelski  nie  wypada  zmarnować.  Realizacja
zgłoszonego zadania stanowi istotną oszczędność dla naszej spółdzielni/ 

Jednocześnie  informuję,  że  pracownicy  Spółdzielni  służą  pomocą  przy  wypełnianiu
Formularzy.  W tym roku,  podobnie jak  poprzednio   druki  do wypełnienia  będą  dostępne
w siedzibie Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu

Anna Koszmider


