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Gliwice, 17.01.2022 r. 

nr kor.  GODS.172.2022   
 

 
GABRIEL BODZIOCH 

Radny Rady Miasta Gliwice 

 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.11.2022 
 
Dotyczy: Odp. na korespondencję nr UM.19309.2022 - tytuł : Gliwicki 
Budżet Obywatelski 2021 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 stycznia 2022 r. dotyczące 
realizacji zadań Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 informuję, 
że poniższe zadania nie zostały zrealizowane w całości. 
 
1. Dzielnica Bojków. 

- wniosek nr 163: Stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy  
ul. Rolników. 
W związku z realizacją tego zadania przeprowadzono trzy 
postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy. Żadne z tych 
postepowań nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Zadanie zostało 
wyznaczone do realizacji poza formułą Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego w latach następnych, w ramach posiadanych 
oszczędności. 
- wniosek nr 103: Przybliżenie mieszkańcom wydarzeń na terenie 
Górnego Śląska sprzed 100 lat, poprzez zorganizowanie m.in. 
widowiska plenerowego, festynu szkolnego, konkursów. 
Z powodów pandemicznych zadanie zostało wykonane w części (m.in. 
festyn szkolny, konkursy), zrezygnowano z realizacji 
rekonstrukcyjnego widowiska plenerowego.  
 
2. Dzielnica Ostropa. 

- wniosek nr 185: Budowa skweru rekreacyjnego z małą architekturą 
przy ul. Ciesielskiej/Tokarskiej. 
- wniosek nr 228:  Budowa street workoutu przy  
ul. Ciesielskiej/Tokarskiej. 



 

Na potrzeby wykonania obu zadań nr 185 i nr 228 Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych przeprowadził dwa postępowania przetargowe, na które 
wpłynęły oferty znacznie przekraczające kwotę przeznaczoną na 
realizację tych zadań. Z powodu braku środków w takiej wysokości 
przeznaczonych na realizację zadań w dzielnicy Ostropa ostatecznie 
została podjęta decyzja o odstąpieniu od realizacji obu projektów  
w roku bieżącym. 
 
3. Dzielnica Sikornik: 

- wniosek nr 251: Pole do gry w minigolfa przy ul. Bekasa/Pliszki. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego 
na celu wyłonienie wykonawcy wpłynęła jedna oferta przekraczająca 
zarezerwowaną kwotę na projekt o ponad 120 000,00 zł. Odstąpiono 
od realizacji z racji kosztów istotnie przekraczających kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie zadania i braku oszczędności 
w budżecie przeznaczonym na dzielnicę Sikornik. 
 
4. Dzielnica Wilcze Gardło:  

- wniosek nr 225: Budowa fontanny na Placu Jaśminu. 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych wykonał projekt architektoniczny, 
który w żadnej z proponowanych lokalizacji nie uzyskał zgody na 
realizację, ze względu na negatywną opinię Wydziału Architektury  
i Budownictwa dotyczącą ingerencji w zabytkowy charakter placu.  
Z tego powodu odstąpiono od realizacji zadania. 
 
Z ww. przykładów wynika, że podczas realizacji występują okoliczności, 
które uniemożliwiają wykonanie danego zadania (np. brak 
wykonawców, brak ofert mieszczących się w budżecie – pomimo 
ogłaszania postępowań kilkukrotnie, względy formalne lub ujawnione 
na etapie opracowywania projektów istotne przeszkody). Są to jednak 
przypadki marginalne. W zeszłym roku stanowiły one 5 spośród 
wszystkich 74 zadań wskazanych do realizacji. 1 projekt został 
wykonany w części.   

Informuję, że niewykorzystane środki pozostają w budżecie miasta. 
Zadania są też traktowane, przez realizujące je jednostki, jako 
priorytetowe do realizacji w latach kolejnych, jednak już nie w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, ale jako zadania własne, ujęte  
w planie finansowym jednostki lub realizowane w przypadku pojawienia 
się oszczędności.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kształt budżetu 
obywatelskiego określa rada gminy w formie uchwały zawierającej 
wymagania dotyczące składanych wniosków oraz zasad głosowania.  
W 2021 r. procedurą Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zajmowała 
się również Komisja Dialogu Społecznego – dwukrotnie  
w posiedzeniach Komisji brała udział Marta Kryś – dyrektor Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. Zachęcam do 



 

przekazywania uwag i propozycji dotyczących procedury GBO 
zespołowi pracowników Centrum 3.0, którzy na bieżąco prowadzą 
ewaluację poszczególnych etapów.  

 
 

Z poważaniem 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta 

(podpisano elektronicznie) 

 

 
 
 
 


