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Urząd Miejski w Gliwicach 
Sekretariat Biura Rady Miasta 

UCHWALA NR·······~············ data Do ~12- 2021 RADY MIAST A GLIWICE wpl)'wu 

z dnia .................... 2021 r. 
UM ......................................... ,, .................... . 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gliwickiego Budzetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 7 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia I 3 grudnia 20 I 8 r. w sprawie 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wprowadza się następujące zmjany: 

1) W § l dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ,,Projekty powinny zakładać - o ile jest to możliwe - uniwersalne 
projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na 
równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając 
określonych gmp społecznych". 

2) W § 2 ust. 4, § 9, § 13, § 14 ust. 3, § 21 słowa: .,i na stronie internetowej" zastąpić słowami: ,,i na tablicy 
ogłoszeń". 

3) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: .,Dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest poparcie co najmniej 
150 mieszkańców Gliwic, udokumentowane na papierowych listach z podpisami lub popniez system 
informatyczny". 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Ocena zgłoszonych projektów składa się z etapów: 

1) etap I- weryfikacja spełnienia wymogów formalnych określonych w rozdziale 1, 

2) etap II-weryfikacja sp ełnienia wymagań określonych w§ 4, § 5, § 5a". 

5) Dodaje się § 5a w brzmieniu: ,,Złożone projekty muszą być ogób1odostępne, przez co rozumie się możliwość 
kor-ąstania z efektów projektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w przypadku 
projektów o ogranJczonej liczbie uczestników konieczność przeprowadzenia otwartej rekrutacji 
z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów infonnacyjnych". 

6) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Potwierdzenie oddanJa głosu następuje poprzez podpisanie papierowego 
formularza głosowania, a dla głosu w fonnie elektronicznej - poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego 
przesłanego na adres e-mail lub poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego jako SMS. Jeden adres e-mail 
i jeden numer telefonu mogą zos tać wykorzystane do potwierdzenia głosu jednokrotnie". 

7) W§ 17 ust 2 pkt 7 dodaje się słowa: ,,lub kodem otrzymanymjako SMS". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa ląskiego. 
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Uzasadnienie 

Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale nr Il/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego spowodowana jest zmianą w ustawie ,o samorządzie gminnym, 
wprowadzającą wymóg uwzględnienia przy ocenie wniosków uniwersalnego projektowania, które ma zapewnić 
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zdefiniowano kryterium ogólnodostępności 
projektów oraz wprowadzono moż liwość weryfikacji głosu mieszkańca poprzez kod otrzymany jako SMS. 

Konsultacje projektu uchwały z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, radami 
dzielnic oraz mieszkai1cami zostały przeprowadzone w dniach od 5 do 22 listopada 2021 r. na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PMr4968/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 

z 
O 7. 12. 2021 

Centrum 3.0 
Dzl~la1 

ld: D5631750-C5D2-49FD-8E5E-56F7F89B5014. Projekt Strona l 


