
Informacja na temat weryfikacji złożonych wniosków
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Szanowni Mieszkańcy,

Do  tegorocznej  edycji  Budżetu  Obywatelskiego  złożono  340  wniosków,  z  czego
zakwalifikowano  do  głosowania  103  wnioski.  W  śród  tych  103  wniosków  pozytywną
kwalifikację  przeszedł  wniosek  złożony  przez  naszą  Przewodniczącą  Rady  Nadzorczej
Panią Jadwiga Kozik, która wystąpiła  w ramach  Gliwickiego Budżetu  Obywatelskiego
z wnioskiem o wykonanie na terenie Spółdzielni chodników z kostki brukowej w miejsce
dotychczas utwardzonych. O sprawie miałam przyjemność poinformowania w kwietniowym
Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków”.

Istotne informacje:

1. Nazwa zadania : Budowa chodnika.
2. Wniosek posiada nr 004.
3. Opis zadania :  Budowa chodnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków”,

w śladzie wydeptanych ścieżek pomiędzy budynkami.
4. Przewidywany koszt zadania: 115.000,00zł.

JAK ODDAĆ SWÓJ GŁOS.

W dniach od 15 maja do 12 czerwca br.  będzie można oddać na wniosek swój głos.
Każdy Mieszkaniec Gliwic  może oddać swój  głos  na jedno wybrane  zadanie.  W naszym
przypadku  każdy  głos  będzie  na  wagę  złota.  Przypominam,  że  aby  nasz  wniosek  został
zrealizowany potrzebujemy minimum 626 głosów.

          Aby oddać  głos  należy wypełnić  stosowny formularz  w wersji  papierowej  lub
elektronicznej.

1. W wersji elektronicznej Formularz dostępny będzie na stronie www.gliwice.eu, od 15
maja  br.,  od  godz.  800  do  12  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” .

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 2017 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”.

http://www.gliwice.eu/


Podczas  trwania  głosowania,  na  stronie  internetowej  www.gliwice.eu ,  pod  hasłem
GLIWICKI  BUDŻET  OBYWATELSKI,  na  bieżąco  aktualizowane  będą  dane  dotyczące
liczby głosów, które zostały oddane na zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by
głosowanie na zadanie w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest to bardzo ważna informacja,
ponieważ w każdej chwili będą Państwo mogli odpowiednio zareagować – zintegrować się
i zmobilizować siebie oraz sąsiadów, by oddać swój głos.

Dnia 14 lipca br.  nastąpi  ogłoszenie wyników głosowania  i wtedy dowiemy się, które
propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną zrealizowane. Wyniki zostaną opublikowane
na  w/w  stronie  internetowej  oraz  w  „Miejskim  serwisie  informacyjnym  –  Gliwice”.
Wybrane przez mieszkańców zadania będą realizowane w 2018 roku.

W tym miejscu jeszcze raz z całego serca namawiam wszystkich do aktywnego udziału
w głosowaniu na nasz wniosek, ponieważ jak wszyscy wiemy w jedności jest siła, a takiej
szansy jaką mamy w chwili obecnej nie można zmarnować.

W tym miejscu apeluję również o pomoc tym Mieszkańcom - Sąsiadom naszego osiedla,
którzy będą mieli jakikolwiek problem z oddaniem swojego głosu na wniosek. Jednocześnie
informuję, że Spółdzielnia również służy pomocą przy wypełnianiu Formularzy.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu

Anna Koszmider

http://www.gliwice.eu/

