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Pierwsza 
edycja budżetu 

PartycyPacyjnego 
już za nami, 

a mieszkańcy 
czekają 

na realizację 
Projektów, 

które wybrali 
w lutowym 

głosowaniu. 
tymczasem warto 

zastanowić się, 
na co wydać 

Pieniądze z budżetu 
PartycyPacyjnego 

w 2016 roku. 
nabór wniosków 

do kolejnej edycji 
już w maju!

b
udżet partycypacyjny 
to wydzielona część 
budżetu miasta, o któ-
rej przeznaczeniu de-

cydują bezpośrednio mieszkań-

cy. Sami przygotowują projekty, 
a następnie w głosowaniu wy-
bierają te, które ich zdaniem 
powinny zostać zrealizowane. 
W pierwszej edycji budżetu 

partycypacyjnego mieszkańcy 
Tychów zgłosili 174 wnioski, 
z czego 121 trafiło ostatecznie 
na listę do głosowania. Do re-
alizacji zostało wybranych 41. 
Są to głównie zadania związa-
ne z zagospodarowaniem tere-
nu: place zabaw, siłownie ple-
nerowe, remonty chodników 
i parkingi.

Więcej dla małych
W kolejnej edycji budżetu 

partycypacyjnego zasady są bar-
dzo podobne. Do podziału po-
między 24 okręgi konsultacyjne 
(ich granice pozostają bez zmian) 
ponownie jest 5 mln zł. Zmienia 
się jednak zasada ich podziału.

Kwota dla danego okręgu 
konsultacyjnego to suma kwo-
ty bazowej oraz kwoty wynika-
jącej z liczby mieszkańców da-
nego okręgu konsultacyjnego. 
W pierwszej edycji budżetu par-
tycypacyjnego kwota bazowa wy-
nosiła 50 tys. zł. Tym razem bę-
dzie to 80 tys. zł. Na takiej zmianie 
zyskają okręgi z mniejszą ilością 
mieszkańców (na przykład: okręg 
Wartogłowiec – Zwierzyniec miał 
w pierwszej edycji do dyspozycji 
87 716 zł, teraz będzie to 110 566 
zł). Stracą natomiast najliczniejsze 
okręgi, które jednak i tak – z uwa-

gi na liczbę mieszkańców – dys-
ponują kwotami o wiele wyższy-
mi (np. okręg obejmujący osiedla 
H i Ł miał w poprzedniej edycji 
426 521 zł, teraz będzie to kwota 
385 143 zł).

Gdzie można 
inwestować?

Kolejna istotna zmiana – 
o którą podczas spotkań zespo-
łu roboczego wnioskowali sami 
mieszkańcy – dotyczy terenów, 
na jakich mogą być realizowa-
ne zadania inwestycyjne w ra-
mach budżetu partycypacyjne-
go. W pierwszej edycji były 
to wyłącznie tereny gminne. 
Tym razem wnioski inwesty-
cyjne mogą dotyczyć także te-
renów należących do miasta i od-
danych w użytkowanie wieczyste 
– w praktyce oznacza to tereny 
spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych.

Własność terenu można 
ustalić korzystając z map za-
mieszczonych na stronie www.
umtychy.pl/sit/. Informacji w tej 
sprawie można też zasięgnąć 
w Wydziale Spraw Społecznych 
i Zdrowia przy ul. Barona 30 (bu-
dynek Balbina Centrum), pokój 
209, tel. 32 776 34 55. Pracow-
nicy udzielają również pomocy 

przy opracowaniu wniosku i jego 
wstępnym kosztorysowaniu.

Nabór wniosków
Podobnie jak w pierwszej 

edycji, swoje pomysły mogą zgła-
szać mieszkańcy danego okręgu 
(zameldowani na stałe), którzy 
ukończyli 16 lat. Do każdego 
wniosku musi zostać dołączona 
lista minimum 15 osób (miesz-
kańcy okręgu, którzy ukończyli 
16 lat) popierających propozycję 
projektu. Formularze wniosków 
w wersji elektronicznej będą do-
stępne na stronie internetowej 
www.razemtychy.pl i na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy. Formularz 
w wersji papierowej będzie moż-
na otrzymać w Biurze Obsługi 
Klienta UM Tychy (stanowisko 
„Informacja”), przy ul. Barona 30 
(pok. 209) oraz w Punktach Kon-
sultacyjnych.

Oprócz zadań inwestycyjnych 
zgłaszane projekty mogą dotyczyć 
także: edukacji, pomocy społecz-
nej, ochrony środowiska, kultu-
ry, sportu, zdrowia itp. Projekty 
można zgłaszać od 1 do 31 maja 
2015 roku. Wybrane przez miesz-
kańców zadania zostaną wpisane 
do budżetu miasta na 2016 r.

 SylWia WitmaN

Zachęcamy do głosowania na tere-
ny zielone znajdujące się w rejonie 
ulic Stoczniowców, Jaśkowickiej oraz 
al. Bielskiej, zgłoszone do konkursu 
„Ogólnopolskie upiększanie z Gar-
nierem” i akcji „Wyjątkowe podwór-
ka NiVEa”.
Obszar ten ma szansę przejść me-
tamorfozę i zmienić się nie do po-
znania.

Ogólnopolskie upiększanie 
z Garnierem

Głosować można codziennie do 22 
kwietna 2015 roku na stronie:

www.ogolnopolskieupiekszanie.pl/
obiekty/tychy-1180

Dziesięć lokalizacji, które otrzyma-
ją największą liczbę głosów internautów, 
zostanie nagrodzonych kwotą 20.000 zł 
do wykorzystania na rewitalizację – upięk-
szenie terenu.

Wyjątkowe podwórka NiVEa
Równocześnie Tychy biorą udział w ak-

cji „Wyjątkowe podwórka NIVEA”, dzięki 
której w 40 lokalizacjach w Polsce powsta-
ną nowoczesne Rodzinne Miejsca Zabaw, 
gdzie rodzice i dzieci wspólnie spędzą czas 
w aktywny sposób. Być może jednym z tych 
miejsc będzie tyski Park Jaworek.

Aby wziąć udział w głosowaniu wy-
starczy posiadać aktywny adres e-mail 
i wejść na stronę www.nivea.pl/podworko 
– można głosować codziennie!

Głosowanie trwa od 3 kwietnia 
do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. 
Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 
20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 
20 zostanie ogłoszonych z końcem maja. 
Samą budowę zaplanowano na lato – li-
piec i sierpień.

Jeśli Tychom uda się wygrać w gło-
sowaniu będzie to drugi Plac zabaw NI-
VEA, jaki powstał w Tychach.

Pierwszy jest zlokalizowany w Par-
ku Miejskim.

D w a  k o n k u r s y  n a  z a g o s p o d a r o w a n i e  p r z e s t r z e n i  w  m i e ś c i e

Głosuj na Park Jaworek!

Budżet 
partycypacyjny 2016

Wykaz punktów konsultacyjnych:
okręg nr 1: wilkowyje – mck wilkowyje, ul. szkolna 94
okręg nr 2: mąkołowiec, koźlina, radziejówka – ii lo im. c.k. norwida, ul. norwida 40
okręg nr 3: czułów, zwierzyniec (część zachodnia) – Filia nr 15 mbP tychy, ul. narcyzów 24
okręg nr 4: wartogłowiec, zwierzyniec (część wschodnia) – zsP nr 3, ul. cmentarna 54
okręg nr 5: jaroszowice, urbanowice, wygorzele – Filia nr 10 mbP tychy, ul. Przejazdowa 6
okręg nr 6: cielmice, osiedle ogrodnik – zsP nr 2, ul. jedności 51
okręg nr 7: glinka, suble – Filia nr 18 mbP tychy, ul. konfederatów barskich 17–19
okręg nr 8: żwaków – Filia nr 18 mbP tychy, ul. konfederatów barskich 17–19
okręg nr 9: stare tychy – muzeum miejskie, Plac wolności 1
okręg nr 10: Paprocany, osiedla P, o1, t1, w – Filia nr 14 mbP tychy, ul. armii krajowej 105
okręg nr 11: osiedle a – Filia nr 1 mbP tychy, Plac Świętej anny 3
okręg nr 12: osiedle b – balbina centrum, ul. barona 30, p. 209
okręg nr 13: osiedle balbina – balbina centrum, ul. barona 30, p. 209
okręg nr 14: osiedle c – Filia nr 4 mbP tychy, ul. czysta 27
okręg nr 15: osiedla d, g – um tychy, al. niepodległości 49
okręg nr 16: osiedle e – m tychy, al. niepodległości 49
okręg nr 17: osiedle F, zawiść – um tychy, al. niepodległości 49
okręg nr 18: osiedla H, ł – Filia nr 11 mbP, ul. kopernika 3
okręg nr 19:  osiedla k, l, cztery Pory roku – Filia nr 18 mbP tychy, ul. konfederatów 

barskich 17–19
okręg nr 20: osiedla m, u – Filia nr 13 mbP, ul. dmowskiego 33 (brama słońca)
okręg nr 21: osiedla n, o – sP nr 35, al. marszałka Piłsudskiego 21
okręg nr 22: osiedle r – Filia nr 18 mbP tychy, ul. konfederatów barskich 17–19
okręg nr 23: osiedla t, w (część zachodnia) – Filia nr 14 mbP tychy, ul. armii krajowej 105
okręg nr 24: osiedla z, z1 – Filia nr 12 mbP tychy, ul. zaręby 31a.
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Harmonogram:
æ zgłaszanie projektów przez mieszkańców: maj 2015 r.
æ  weryfikacja zgłoszonych projektów: czerwiec – wrzesień 

2015 r.
æ  spotkania z mieszkańcami, dyskusja z autorami projek-

tów: wrzesień – październik 2015 r.
æ  głosowanie na projekty (osobiste, korespondencyjne, 

elektroniczne): październik – listopad 2015 r.
æ  realizacja wybranych projektów: 2016 r.
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