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Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 002, zg łoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021. 

Odpowiadając na Pana odwołanie dotyczące weryfikacji wniosku 
nr 002 informuję, że negatywna ocena wniosku została utrzymana. 

Uzasadnienie negatywnej weryfikacji wniosku - jak sam Pan 
zauważył - jest zgodne z „regulaminem", a dokładnie z wymogami, 
jakie powinny spełniać zgłaszane przez mieszkańców projekty. Wymogi 
te zostały określone w uchwale Rady Miasta Gliwice nr 11/26/2018 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Złożony wniosek 
nie spełniał kryterium określonego w załączniku do uchwały w §2 
ust. 2. 

Jednocześnie wyjaśniam, że zapis w uchwale jest zgodny 
z przepisami prawa i wiąże się z regulacjami ogólnokrajowymi w 
zakresie budżetów obywatelskich, zawartymi w Ustawie o samorządzie 
gminnym (art. 5a). Na ich podstawie to miejscy radni mają 
kompetencje do określania wymogów formalnych, jakie spełniać muszą 
zgłaszane projekty. Ustawa umożliwia dzielenie środków finansowych 
wydatkowanych na budżet obywatelski na pule obejmujące całość 
gminy oraz dzielnice. Zadania o charakterze dzielnicowym dedykowane 
są mieszkańcom danej dzielnicy i zgłaszanie projektów wyłącznie przez 
osoby mieszkające w konkretnej dzielnicy jest zgodne z ideą budżetu 
obywatelskiego. Takie rozwiązanie pozwala na realizację ustawowego 
rozróżnienia dwóch typów projektów, zwłaszcza, że podczas 
głosowania każdy może oddać dwa głosy - jeden na projekt 
ogólnomiejski i jeden na projekt w dowolnej dzielnicy. Procedura jest 
zgodna zarówno z zasadą równości, jak i zakazem dyskryminacji 
w życiu społecznym. 

Z poważaniem 

( -) Stella Górny 

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego 
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