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Zgłoś swój pomysł do 20.02!
Przypominamy, że trwa nabór wniosków
do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego. Do podziału jest, jak co roku, 5 mln zł.
O tym, na co zostaną wydane te pieniądze,
zadecydują mieszkańcy miasta.

Jaśniej i nowocześniej
Tychy przygotowują się do wielkiej modernizacji oświetlenia miejskiego. Operacja, zaplanowana na lata 2018–2019,
ma kosztować kilkanaście milionów złotych, z których część być może będzie
pochodzić ze środków europejskich.

Do tej pory (od 2015 r.) w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowano w Tychach ponad 100 zadań. W 2017 r. zaplanowanych jest 37, które zostały wybrane
w głosowaniu we wrześniu zeszłego roku.
Propozycje zadań na rok 2018 r. można
zgłaszać tylko do 20 lutego.
Wnioski do budżetu partycypacyjnego
mogą składać mieszkańcy Tychów, którzy ukończyli 16 lat. Każdy wniosek musi
być poparty podpisami co najmniej 15
mieszkańców okręgu. Proponowany projekt musi być możliwy do zrealizowania
w ciągu jednego roku (2018).
Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej. W wersji papierowej są one dostępne w Punktach Konsultacyjnych i Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy
ul. Barona 30 (pok. 209, I piętro). W tych
miejscach można też uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w napisaniu wniosku (także telefonicznie: 32 776 34 55 lub
poprzez e-mail: kontakt@razemtychy.pl).
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Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta jest właśnie
w trakcie przygotowań do rozpoczęcia
procedury przetargowej na wykonanie
projektu modernizacji systemu oświetlenia w mieście. Zakłada ona wymianę
przestarzałych słupów i opraw na nowoczesne, energooszczędne i wpływające
nie tylko na estetykę tyskich ulic, chodników i parków, ale i na jakość oświetlenia.
Jak wykazała inwentaryzacja, przeprowadzona przez Wydział Komunalny,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM,
do wymiany kwalifikuje się prawie 2800
słupów oświetleniowych, rozmieszczonych w niemal wszystkich rejonach miasta oraz ok. 4250 lamp. Problem tkwi
jednak w tym, że tylko 700 słupów i nieco
ponad 900 opraw oświetleniowych jest
własnością Gminy; reszta to składnik
mienia firmy Tauron.
– Zależy nam na tym, żeby modernizacją objąć cały system oświetlenia, w tym
stare, często jeszcze żelbetowe lub pordzewiałe metalowe słupy, będące własnością Taurona – mówi rzecznik prasowy UM, Ewa Grudniok. – Żeby jednak
móc starać się o dofinansowanie, musimy wcześniej przejąć na własność, czyli
po prostu odkupić od Taurona ich słupy
i lampy. Właśnie prowadzimy na ten temat rozmowy z firmą energetyczną.

Zmiany w MBP

Bezpłatne prawo

Mieszcząca się w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16 Biblioteka
Główna przechodzi gruntowną modernizację. Wymieniane są meble, instalowany jest nowoczesny system zabezpieczenia zbiorów, a także książkomat
i całodobowa wrzutnia do samodzielnych zwrotów książek oraz urządzenia
do samodzielnego wypożyczania.

Na terenie naszego miasta działa pięć
punktów, w których tyszanie mogą skorzystać z darmowych porad prawnych.

Ta wielka operacja logistyczna powoduje jednak pewne drobne niedogodności.
Bez kłopotów i zmian funkcjonują Dział
dla Dzieci i Czytelnia Multimedialna
z czasopismami bieżącymi, natomiast
w pozostałych działach dostęp do zbiorów MBP jest czasowo ograniczony.
Od poniedziałku (13.02) Wypożyczalnia
Główna przyjmuje tylko zwroty, podobnie jak Dział Muzyczny i Książki Mówionej (ale w sąsiednim dziale dla dzieci),
zaś Czytelnia Naukowa na I piętrze jest
nieczynna.
MBP informuje, że Bajkoteka dla dzieci
i pozostałe zaplanowane imprezy w Mediatece odbędą się zgodnie z harmonogramem.
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To, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy, reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015
roku. W myśl ustawy może to być osoba
fizyczna, której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej, osoba posiadająca ważną
Kartę Dużej Rodziny, kombatanci oraz
osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (z aktualnym zaświadczeniem), osoby posiadające ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego,
osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
ukończyła 65 lat, osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty.
Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego,
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Urząd Miasta chce, by cały system oświetlenia unowocześnić, jak to zrobiono wcześniej m.in. na Alei Bielskiej.
Jeśli Miasto i Tauron dojdą do porozumienia, będzie można – jak przewidują
plany – ujednolicić i znacząco unowocześnić system miejskiego oświetlenia.
Wiele wskazuje na to, że na nowych słupach zainstalowane zostaną energooszczędne lampy ledowe, jak to zrobiono już
np. w ciągu Alei Bielskiej, ale na pewno
będzie można o tym szczegółowo mówić po wykonaniu projektu modernizacji
i wykonaniu kosztorysu.

Wstępne szacunki wartości inwestycji
określają ją na poziomie kilkunastu milionów złotych (w „wariancie optymistycznym”, zakładającym odkupienie
i przejęcie wszystkich lamp w mieście).
Urząd planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowuje wniosek na konkurs, który zapowiadany jest
na kwiecień przyszłego roku.

spraw administracyjnych, ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych, prawa
pracy, przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których piszemy powyżej (z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym);
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy po-

datkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu administracyjnym.
Gdzie można skorzystać z bezpłatnej
konsultacji prawnej? W punkcie zlokalizowanym w budynku „Balbina Centrum”
przy ul. Barona 30 (lokal 212, I piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. 10–
14 porad prawnych udzielają prawnicy
zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Punkt drugi, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tychy (Al. Niepodległości 49, na III piętrze,
pok. 317), prowadzony jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i otwarty od poniedziałku do środy
oraz w piątki w godz.12–16, a w czwartki
od godz. 13 do 17.
Kolejne trzy punkty prowadzone są przez
organizację pozarządową i zlokalizowane w „Balbina Centrum” na pierwszym
piętrze. Punkt nr 3 jest do dyspozycji
mieszkańców w lok. 212 od poniedziałku do piątku w godz. 14:30–18:30. Punkt
4 w lok. 209 od poniedziałku do piątku
w godz. 8–12; a punkt nr 5 w tym samym
lokalu tyle, że od poniedziałku do piątku
w godz. 12:30–16:30.
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