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ul. Zwycięstwa 21 
44· 100 Gllwlce 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25 
bol@um.gllwlce.pl 
www.gUwice.eu 

Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego: 
poniedziałek - środa: 
8:00 • 16:00; 
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - JS:00 

Dyrektor Urzędu 

ul. Zwycęstwa 21i 
44-100 Gliwcei 
Tel, +48 32 238 54 07 
Fax +48 32 238 54 39 
dyr@um.gliwce.pli 

Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 264, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budtetu Obywatelskiego 
2021 

W odpowiedzi na Pana odwołanie dotyczące negatywnej 
weryfikacji wniosku nr 264 Informuję, ie negatywna ocena wniosku 
została utrzymana. 

Wniosek dotyczy/ częściowego opłacenia występujących 
zespołów artystycznych, czyli częściowego dofinansowania wydarzenia. 
Występ ten stanowi jeden z elementów Dzielnicowego Festynu 
Rodzinnego organizowanego przez przedstawicieli Rady Parafialnej. 

Informuję, że w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
miasto nie dofinansowuje projektów, tylko je realizuje. O środki 
finansowe na wsparcie tego typu przedsięwzięć jak zaproponowane 
we wniosku można ubiegać się w odpowiednim trybie określonym 
m.ln. w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz w procedurach związanych 
z możliwością otrzymania dotacji w oparciu o uchwalę 
nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 
2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych 
z wykonywaniem zadań Innych niż określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego I o wolontariacie. 

W tym konkretnym przypadku miasto nie może wziąć na siebie 
roli organizatora zaproponowanej części festynu z uwagi na kwestie 
organizacyjne (nie można zatrudnić artysty, nie wiedząc, czy jego 
wymagania techniczne zostaną zrealizowane) oraz bezpieczeństwa 
(problem z ustaleniem odpowiedzialności w momencie 
nieprzewidzianego zdarzenia). 

z poważaniem 

Pvmef'� 
Jo M�łgow Gllficach 

Stella Gćmy 
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