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Tyszanie mogą
już oglądać
efekty pierwszej
edycji budżetu
partycypacyjnego.
Większość
projektów
drogowych
(chodniki, parkingi)
została już
zrealizowana.
Rozstrzygnięte
są przetargi
na budowę placów
zabaw i siłowni
plenerowych.
Projekty wybrane
przez tyszan
w lutym, zostaną
zrealizowane
do końca roku.
Tymczasem trwa
już weryfikacja
projektów
złożonych
na kolejny rok.

J

esteśmy na etapie weryfikacji
złożonych wniosków – mówi
Iwona Bińkowska z Urzędu Miasta Tychy. Do 18 września powsta-

sylwia witman

Tyski Budżet
Partycypacyjny:
pierwsze realizacje

Wiele inwestycji zostało już zrealizowanych, inne są w toku. Trwa m.in. budowa parkingu,
o który wnioskowali mieszkańcy al. Niepodległości.

nie lista zadań, które będziemy
omawiać na spotkaniach z mieszkańcami. Dopiero w wyniku tych
spotkań ukształtuje się ostateczna lista projektów, które zostaną
poddane pod głosowanie.

Trwają prace
W drugiej edycji tyskiego
budżetu partycypacyjnego nabór projektów odbył się w maju.
Tyszanie zgłosili 183 projekty, czy-

li nieco więcej niż rok wcześniej
(w 2014 r. było ich 174). – Mamy
różne projekty: chodniki, wiaty
śmietnikowe, pojawiło się więcej
wniosków dotyczących realizacji imprez, np. dni seniora, dni
dziecka czy festynów osiedlowych
– mówi Iwona Bińkowska.
Spośród zadań wybranych
przez mieszkańców w poprzedniej edycji wiele jest już zrealizowanych, a reszta – w trakcie

realizacji. Gotowe są m.in. parkingi przy ul. Batorego i Moniuszki, ciąg pieszo-rowerowy przy ul.
Wieniawskiego, chodniki przy
ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej, czy progi zwalniające przy
ul. Przemysłowej. Trwają prace
przy al. Niepodległości – niezależnie od realizowanej na innych
odcinkach przebudowy, w rejonie
straży pożarnej powstaje parking
i chodnik. To zadania wybrane

przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.

Weryfikacja i dyskusje
W tych okręgach, w których mieszkańcy wybrali zadania
związane z budową i doposażaniem placów zabaw oraz siłowni plenerowych, na efekty trzeba
będzie poczekać odrobinę dłużej.
– To zadania wymagające projektów i uzyskania odpowiednich decyzji – wyjaśnia Iwona Bińkowska.
– Jednak we wszystkich przypadkach wykonawcy są już wyłonieni, umowy są pozawierane. W tej
chwili trwają prace projektowe,
bądź wykonawcy przystępują już
do realizacji. O dokładnym terminie głosowania w tegorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego
poinformujemy na stronie www.
razemtychy.pl – mówi Iwona Bińkowska.
Wcześniej autorzy wniosków
złożonych w maju oraz mieszkańcy
poszczególnych okręgów konsultacyjnych spotkają się z przedstawicielami Urzędu Miasta Tychy,
by przedyskutować ostateczny
kształt projektów. Będzie to czas,
by np. zweryfikować projekty, które
w pierwotnej formie nie mogą być
zrealizowane albo połączyć ze sobą
rożne projekty złożone w tym samym okręgu. Jeżeli np. zapropono-

NOWA ST RONA INT ERNETOWA UR Z Ę DU MIA S TA

Nowości na umtychy.pl
Nowoczesna i bardziej przejrzysta – taka będzie nowa
strona internetowa tyskiego Urzędu Miasta. Na razie
można ją oglądać po kliknięciu ikonki „nowa wersja”.
W ciągu najbliższego tygodnia zostanie uruchomiona
na stałe.

P

ojawiły się nowe trendy jeśli
chodzi o projektowanie stron
internetowych – mówi Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału
Promocji Urzędu Miasta Tychy.
– Chcieliśmy, żeby nasza strona
była bardziej czytelna, żeby treści
były łatwiej wyszukiwane przez
odbiorców.

Dla urządzeń
mobilnych
Nowa strona automatycznie
dostosowuje się do wszystkich
ekranów: komputerów, smartfonów, tabletów itp. Jej struktu-

ra jest uproszczona, a nawigacja intuicyjna. Wszystkie treści
znajdują się w głównym pasie,
nie ma już bocznego menu. Treści są prezentowane w sposób
bardziej czytelny – informacje
dotyczące konkretnego działu są
zebrane i poukładane w jednym
miejscu. Nie będzie już uciążliwego wędrowania po kolejnych
podstronach w poszukiwaniu
informacji.
Jest więcej zdjęć. Aktualności i informacje prezentowane są
w przejrzystej formie, co z pewnością ułatwi korzystanie ze strony na urządzeniach mobilnych
i dotykowych.

Więcej multimediów
Do treści publikowanych
na umtychy.pl będzie też łatwiej
dotrzeć. Wyszukiwarki będą odsyłać już nie tylko do strony głównej, ale też do poszczególnych
treści. Wpisując szukaną frazę,

trafimy więc od razu do działu
z informacjami, jakie nas interesują. Z tego miejsca w wygodny
sposób będzie można rozpocząć
nawigację po stronie.
Jeżeli chodzi o treści – pozostaną dokładnie te same,
co dotychczas, tyle że będą poukładane w wygodniejszy dla
użytkownika i bardziej czytelny
sposób. Nowością będzie zintegrowana z mobilnym przewodnikiem miejskim Treespot Tychy
baza obiektów i wydarzeń. Nowa
strona będzie też zawierać więcej
materiałów multimedialnych.
Podobny schemat i layout
zyskają w najbliższym czasie także strony internetowe Miejskiego
Rzecznika Konsumentów (www.
konsument.umtychy.pl), Straży
Miejskiej (www.strazmiejska.tychy.pl) i strona poświęcona organizacjom pozarządowym (www.
ngo.umtychy.pl).
SW

wana przez mieszkańców budowa
placu zabaw okaże się zbyt kosztowna i przekroczy kwotę przypadająca na dany okręg, można projekt podzielić na etapy i realizować
je w kolejnych latach. Z kolei jeśli
w jednym okręgu zgłoszono dwa
różne wnioski dotyczące zagospodarowania tego samego podwórka, wnioskodawcy mogą połączyć
swoje projekty w jedno zadanie,
zamiast rywalizować między sobą
o głosy mieszkańców.

Kolejna szansa
W tegorocznym głosowaniu
tyszanie wybiorą te zadania, które zostaną zrealizowane w 2016 r.
A autorzy tych projektów, które
nie zostaną wybrane, mogą zgłosić je ponownie już na początku
przyszłego roku, gdy ruszy nabór
wniosków do trzeciej edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego.
Przypominamy: w ramach
budżetu partycypacyjnego mieszkańcy sami decydują, na co wydać
5 mln zł z rocznego budżetu miasta Tychy. Ta kwota jest podzielona pomiędzy 24 okręgi na terenie
miasta. Granice okręgów, dokładne kwoty przysługujące każdemu
z nich oraz wszelkie inne informacje można znaleźć na stronie
www.razemtychy.pl.
Sylwia Witman

