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Dotyczy: Odp. na korespondencję nr UM.142652.2022 - tytuł : zadanie 
multiring przy ulicy Dzionkarzy w Sośnicy - GBO2023 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18 stycznia 2022 roku informuję, 

że składanie wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

rozpocznie się 1 marca i potrwa do 21 marca 2022 roku. Projekty 

składane w ramach tej procedury muszą spełniać zasady określone 

w Uchwale Rady Miasta Gliwice nr II/26/2018 z dnia 13 grudnia 2018 

roku z późn. zm. 

W Gliwickim Budżecie Obywatelskim można składać wnioski dotyczące 

działań ogólnomiejskich oraz dzielnicowych. Wnioskodawca w treści 

wniosku musi opisać swój pomysł, zidentyfikować potrzebę społeczną, 

na którą jest on odpowiedzią. Dodatkowo projekt inwestycyjny musi 

zostać wskazany do realizacji na terenie będącym własnością Miasta 

Gliwice i pozostającym w jego władaniu. Dobrą praktyką jest również 

wskazanie we wniosku wstępnego kosztorysu oraz innych ważnych 

z punktu widzenia wnioskodawcy informacji dotyczących projektu. 

Jeśli projekt spełni zasady formalne, zostaje następnie skierowany do 

oceny merytorycznej. Taką ocenę przeprowadzają miejskie jednostki 

organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego. Po uzyskaniu oceny 

pozytywnej wniosek zostanie skierowany do głosowania przez 

mieszkańców miasta.  

Odpowiadając na Pana pytanie nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, 

czy budowa multiringu przy wskazanej ulicy jest możliwa, ponieważ nie 

została przez Pana wskazana konkretna działka, ani nie zostały 



 

określone żadne parametry multiringu. Zachęcam jednak do dalszej 

pracy nad pomysłem, biorąc pod uwagę wskazane powyżej kryteria.  

Z poważaniem 

 
Ewa Weber 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

 
(podpisano elektronicznie) 


