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Budżet partycypacyjny:
ABC głosowania
Zbliża się termin głosowania na projekty złożone
w ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
w Tychach. Przypomnijmy – budżet partycypacyjny
to wydzielona część budżetu miasta (5 mln zł), o której
przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy.
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wotę 5 mln zł podzielono pomiędzy
24 okręgi w mieście.
W każdym okręgu
jego mieszkańcy zgłosili swoje
propozycje zadań, spośród których w głosowaniu wyłonione
zostaną te, które zrealizowane
będą w 2016 r. Tym razem na li-

ście do głosowania znalazło się
135 projektów.
W głosowaniu mogą wziąć
udział mieszkańcy Tychów (zameldowani na pobyt stały), którzy mają
ukończone 16 lat. Wybierać możemy jedynie spośród tych projektów,
które zostały złożone w okręgu,
w którym zamieszkujemy. Osoba

głosująca ma do rozdysponowania
10 punktów, które przyznaje według
własnego uznania poszczególnym
projektom (pulę 10 punktów można rozdzielić pomiędzy kilka projektów, można też wszystkie punkty przyznać jednemu projektowi).
Oczywiście każda osoba może zagłosować tylko jeden raz.

Głosować będzie można bezpośrednio, korespondencyjnie lub
drogą elektroniczną przez stronę
internetową www.razemtychy.pl.
Głosowanie bezpośrednie i korespondencyjne trwać będzie 5 dni
(9–13 listopada), a internetowe – 7
dni (9–15 listopada). W każdym
przypadku, niezależnie od tego,
jaki sposób głosowania wybierze-

my, aby oddać głos trzeba będzie
podać swój numer PESEL i nazwisko panieńskie matki.
Głosowanie bezpośrednie będzie się
odbywać poprzez złożenie formularza w jednym z niżej wymienionych
punktów w godzinach jego pracy:
• Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Tychy (al. Niepodległości
49, parter)

• Głównym Punkcie Konsultacyjnym (ul. Barona 30, pok.
209)
• Punktach Konsultacyjnych poszczególnych okręgów (lista adresów na stronie www.razemtychy.pl)
Głosowanie korespondencyjne będzie się odbywać poprzez przesłanie drogą pocztową formularza na adres jednego
ze wskazanych wyżej punktów.
Formularze do głosowania będzie można pobrać we wszystkich
ze wskazanych wyżej punktów.
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Lista projektów do głosowania
1. Wilkowyje (kwota dla okręgu 126 578 zł)
• Twórcza rodzinka – warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin
• Rowerowe miasteczko przy ZSP nr 1
• Uczyć, nie karać – montaż radaru pedagogicznego na ul. Granicznej

•
•
•
•
•

2.Mąkołowiec, Koźlina, Radziejówka
(kwota dla okręgu 141 700 zł)
• Organizacja Dnia Seniora
• Organizacja festynu
• Zakup i montaż śmietników w dzielnicy Mąkołowiec
• Plac zabaw przy ul. Derkaczy
• Osiedlowy Dzień Dziecka
• Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów

9. Stare Tychy (kwota dla okręgu 157 737 zł)
• Siłownia pod teatrem w plenerze przy ul. Braterskiej
• Modernizacja nawierzchni boiska w SP nr 1
• Ogrodzenie placu zabaw w Parku Górniczym
• Montaż latarni parkowych przy siłowni przy ul. Norwida
• Starotyski Dzień Seniora
• Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Damrota – I etap
• Budowa oświetlenia przy ul. Damrota 83–83h
• Ćwiczymy bezpiecznie i zdrowo – zabudowa ekranów akustycznych
oraz zatrudnienie instruktora

3. Czułów, Zwierzyniec część zachodnia
(kwota dla okręgu 197 075 zł)
• Modernizacja biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6
• Bezpieczny pieszy – budowa spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem
• Organizacja Dnia Dziecka na Placu K. Ryguły
• Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Pod Lasem
• Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Świerkowej
• Montaż spowalniacza ruchu ma ul. Wiosennej
• Monitoring placu zabaw przy Przedszkolu nr 20
• Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 20
4. Wartogłowiec, Zwierzyniec część wschodnia
(kwota dla okręgu 110 556 zł)
• Montaż luster drogowych na ul. Jaskrów
• Montaż tablicy informacyjnej u zbiegu ul. Dzwonkowej i Stokrotek
• Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci
• Remont nawierzchni ul. Paproci przy pętli autobusowej
• Rozbudowa siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej
• Remont nawierzchni ul. Paproci – odcinek od lasu
• Montaż tablicy informacyjnej na ul. Skotnica
• Budowa bieżni do skoku w dal przy ZSP nr 3
• Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 3
5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (kwota dla okręgu
169 672 zł)
• Zakup i montaż stołów do ping-ponga i gier towarzyskich przy ul.
Przejazdowej
• Zakup i montaż stołów do ping-ponga i gier towarzyskich przy ul.
Jaroszowickiej
• Pożegnanie lata – impreza integracyjna
6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (kwota dla okręgu 115 049 zł)
• Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności
• Dla każdego coś innego – unowocześnienie bazy dydaktycznej ZSP
nr 2
• Plac zabaw i rekreacji „Marzenie” przy ul. Cielmickiej – II etap
7. Glinka, Suble (kwota dla okręgu 148 100 zł)
• Ciche i zielone Suble – nasadzenia drzew przy ul. Stoczniowców
8. Żwaków (kwota dla okręgu 116 669 zł)
• Budowa boiska na Żwakowie przy ul. Nowej

Gramy o zdrowie – budowa boiska przy ul. Nowej i Zgody
Siłownia plenerowa przy ul. Nowej i Zgody
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Nowej i Zgody
Bezpieczna Nowa – budowa spowalniaczy ruchu
Plac zabaw dla Przedszkola nr 1

10. Paprocany, os. P, O – część O1, T – część T1, W (kwota dla
okręgu 281 979 zł)
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej –
II etap
• Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77–79
• Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100–116
• Remont chodników przy ul Armii Krajowej
• Budowa parkingu i remont chodnika przy ul. Jagiełły
• Remont chodnika przy ul. Jagiełły od ul. Prostej do ul. Jordana –
po stronie numerów parzystych
• Wybrukowanie ścieżki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu
• Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 – strona zachodnia
• Budowa miejsc postojowych przy ul. Paprocańskiej od ul. Jesiennej
w kierunku ul. Prostej
• Oświetlenie Placu Filipa Nawary
• Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3
• Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej i al. Piłsudskiego w rejonie żłobka
• Remont chodnika przy ul. Hutniczej – strona zachodnia
• Remont chodnika przy ul. Hutniczej – strona wschodnia
11. Osiedle A (kwota dla okręgu 180 149 zł)
• Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8
• Modernizacja placu zabaw przy ul. Arkadowej 7 i ul. Andersa
• Nasze A – impreza integracyjna dla mieszkańców z okazji 60-lecia osiedla
• Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Arctowskiego 3–3c i ul. Arkadowej 2–2b
• Wesołe podwórko – modernizacja i doposażenie placu zabaw przy
ul. Asnyka 6–6c i ul. Wojska Polskiego 23–23a i 25–25a
• Łatwiejsze parkowanie – budowa parkingu wzdłuż budynków przy
ul. Arkadowej 10–12c
• Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Gen. Andersa 4–4a
• Remont ciągu pieszo-jednego przy Pl. św. Anny 2–2a, 1c
• Remont chodnika przy ul. Arctowskiego 3–3b
• Montaż oświetlenia i ławek przy siłowni przy ul. Wojska Polskiego
• Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 3
• Remont schodów wraz z budową miejsc parkingowych oraz remontem skarpy przy ul. Arctowskiego 1, 1a-1d

• Ładnie mieszkać, miło spędzać czas – modernizacja podwórka przy
ul. Andersa 2, 2a i 4, 4a

• Modernizacja ul. Wędkarskiej
• Montaż stojaków rowerowych dla dzieci osiedla F przy SP nr 18

12. Osiedle B (kwota dla okręgu 297 250 zł)
• Wesoły plac zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej
• Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 9
• Budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Batorego 39–41
• Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 1
• Rewitalizacja podwórka przy ul. Batorego 50–60 wraz z montażem
oświetlenia

18. Osiedla H, Ł (kwota dla okręgu 385 143 zł)
• Kreatywny i nowoczesny plac zabaw w Przedszkolu nr 29 przy ul.
Hubala
• Razem łatwiej, ciekawiej i przyjemniej (rozwijamy swoją kreatywność) – zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 22
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hubala
• Remont chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a, b, 1a
• Remont placów parkingowych na ternie osiedla H-5

13. Osiedle Balbina (kwota dla okręgu 126 182 zł)
• Akademia Rozrywki – ferie i wakacje dla dzieci z Osiedla Balbina
• Dzieci Balbiny na szlaku zabytków techniki
• Festyn na Balbinie
14. Osiedle C (kwota dla okręgu 255 688 zł)
• Budowa miniboiska dla dzieci na Placu Alojza
• Zagospodarowanie terenu placu „Blisko Domu” przy ul. Czarnieckiego
• Dla każdego coś – bezpieczne i nowoczesne osiedle C
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej 1–13
• Kasztanowa Oaza Spokoju przy ul. Czarnieckiego
• Remont drogi dojazdowej i chodnika przy ul. Grota Roweckiego
46–60
• Remont chodnika pomiędzy ul. Cyganerii 27–41 i al. Niepodległości 50–58
• Modernizacja altanek śmietnikowych przy Placu Alojza
15. Osiedla D, G (kwota dla okręgu 311 384 zł)
• Budowa parkingu przy SP nr 36
• Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 19
• Międzyblokowa altana śmietnikowa pomiędzy ul. Dębową 3–36a,
26–28, i ul. Dąbrowskiego 17–19
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184–186
• Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. De
Gaulle’a
• Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a, b, c do ul. Dąbrowskiego 5
16. Osiedle E (kwota dla okręgu 219 685 zł)
• Oaza zdrowia dla wszystkich – projekt adaptacji terenu przy I LO
na obiekt sportowo-rekreacyjny
• Czas wolny na sportowo – doposażenie kompleksu ZS nr 2
• Reklama gwarancją sukcesu w XXI w – zakup tablic informacyjnych
dla MDK nr 2
• Dla małych i dużych – budowa boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów
• Budowa miejsc parkingowych z remontem drogi dojazdowej przy al.
Niepodległości 29, 31–35 i ul. Grota Roweckiego 24–3
17. Osiedla F, Zawiść (kwota dla okręgu 203 673 zł)
• Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Filaretów
• Remont wjazdu do Niepublicznego Przedszkola Bajeczka
• Zadbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35–61 i ul. Wyszyńskiego 22–28
• Zakup i montaż stołu do gier towarzyskich dla dzieci osiedla F przy
SP nr 18

19. Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
(kwota dla okręgu 260 580 zł)
• Kinderlandia – rodzinne miejsce zabaw przy ul. Sikorskiego
20. Osiedla M, U (kwota dla okręgu 270 464 zł)
• Budowa boiska sportowego przy ul. Uczniowskiej
• Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy
al. Bielskiej
• Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 26
21. Osiedla N, O (kwota dla okręgu 283 091 zł)
• Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5
• Wykonanie miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 5
• Edukacyjna strefa gier i sportu na ternie SP nr 35
• Plac zabaw dla dzieci przy ul. Orzeszkowej
• Remont chodnika i remont schodów przy ul. Dmowskiego
22. Osiedle R (kwota dla okręgu 182 200 zł)
• Plac atrakcji sportowych przy SP nr 10
• Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego
i ul. Reymonta
• Budowa nowych oraz modernizacja istniejących chodników przy ul.
Stoczniowców, ul. Jaśkowickiej i ul. Reya
• Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Jaśkowickiej
• Remont chodnika wraz z remontem ścieżki rowerowej przy ul. Jaśkowickiej
23. Osiedla T, W (kwota dla okręgu 248 472 zł)
• Budowa spowalniaczy ruchu oraz parkingu przy ul. Turkusowej
• Remont ciągu pieszego od ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej
• Remont oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa
24. Osiedla Z, Z1 (kwota dla okręgu 209 505 zł)
• Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Sikorskiego
• Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Sikorskiego
• Remont kortu tenisowego przy ZS nr 9
• Siłownia plenerowa „Pod chmurką” na osiedlu Z1
• Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej
Szczegółowe opisy projektów na

www.razemtychy.pl

