Skrót najważniejszych informacji dla mieszkańców Sikornika
Informacje pochodzą ze strony internetowej miasta Gliwice: www.gliwice.eu oraz w MSI
Kto może głosować?
W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Gliwic, którzy ukończyli 16 lat. Można głosować
przez internet oraz na formularzach papierowych.
W jaki sposób można głosować?
Aby głos był ważny, na formularzu koniecznie należy:
 podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail (tylko
w przypadku głosowania w formie elektronicznej);
 wskazać z listy zadań tylko jedno zadanie proponowane do realizacji;
 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wyłącznie dla celów ustalenia
uprawnienia do głosowania i ważności głosu;
 oświadczyć, że oddaje się głos we własnym imieniu, a dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, może skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi
Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w godzinach urzędowania
(poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00) – za
okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe.
Głosowanie w formie elektronicznej
Formularz elektroniczny umożliwiający oddanie głosu będzie dostępny na www.gliwice.eu pod
hasłem „Budżet 2016. Głosowanie” od 8 czerwca – od godziny 8.00 do 22 czerwca – do godziny
24.00. Trzeba będzie wypełnić wszystkie pola wymagane oraz wskazać jedno zadanie, na które
oddawany jest głos, a następnie zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Jego otwarcie jest niezbędne do zakończenia glosowania.
Głosowanie w formie papierowej
Od 8 czerwca do 22 czerwca będzie można oddać głos na papierowym formularzu w punktach
konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej wskazanych
w tabeli poniżej.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
(RO Sikornik wyszczególniła poniżej tylko część punktów. Oprócz niżej wymienionych, głosować można
w większości filii miejskiej biblioteki publicznej w godzinach otwarcia – pełny wykaz na stronie
www.gliwice.eu oraz w MSI)

PUNKT

ADRES

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH
Biuro Podawcze

ul. Zwycięstwa 21 (wejście od
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
ul. Zwycięstwa 21 (wejście od
ul. Zwycięstwa)

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH
Informacja Główna

GODZINY OTWARCIA
pn., śr. 8.00-16.00
wt., czw., pt. 8.00-18.00
pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.0017.00, pt. 8.00-15.00

FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
BIBLIOTEKA CENTRALNA

ul. Kościuszki 17

FILIA NR 5

ul. Perkoza 12

FILIA NR 10
Punkt Biblioteczny w CH Forum

ul. Opawska 7
ul. Lipowa 1

pn.-pt. 8.00-20.00
sob. 8.00-15.00
pn., śr., pt. 11.00-19.00
wt., czw., sob. 8.00-15.00
pn., śr., pt. 13.00-19.00
pn., czw., nd. 12.00-20.00
wt., śr., pt., sob. 9.00-20.00

Formularze do głosowania w formie papierowej będą dostępne:
do pobrania i wydruku na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Budżet 2016. Głosowanie”, w punktach konsultacyjnych, w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice” – w wydaniach z 11 i 18 czerwca.
Głos można oddać również listownie. Wypełniony formularz należy wysłać na adres: Urząd
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w kopertach opisanych „BUDŻET 2016 –
GŁOSOWANIE”. Za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia korespondencji
przez operatora pocztowego do Urzędu.
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