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materiały prasowe um tychy

Działaj wspólnie
z miastem!
Nowe parkingi,
chodniki,
place zabaw,
wyposażenie
placówek
oświatowych,
boiska,
oświetlenie,
a nawet sieci
kanalizacyjne,
powstają dzięki
zaangażowaniu
mieszkańców
i programowi
Inicjatywy
Lokalne.

G

łównym
założeniem
działającego od 1997
roku programu Inicjatyw
Lokalnych jest współdziałanie tyszan i Miasta Tychy.
W praktyce sprowadza się
to do wspólnej realizacji zadań, dzięki którym życie
w mieście staje się łatwiejsze
i przyjemniejsze. Co należy
zrobić, by nasz pomysł został
wcielony w życie?

Krok pierwszy:
wniosek
Zadanie należy odpowiednio nazwać, a we wniosku na-

Urząd Miasta Tychy
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
al. Niepodległości 49
tel. 032 776 39 08, pokój nr 908
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 (wtorki i czwartki
do godz. 17).
roku do Wydziału Rozwoju
Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy
(tzw. wydział koordynujący
projekt).

Krok drugi:
ocena projektów
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 10.

Podstawowe
zasady
Po pierwsze, trzeba poznać
podstawowe zasady działania
programu. Najważniejsza z nich
mówi, że każde zadanie jest finansowane zarówno z budżetu
miasta (w 60 proc.), jak i z kieszeni inicjatora (w 40 proc. –
udziałem mogą być tylko środki finansowe). Inicjatorem może
być każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka
organizacyjna (nieposiadająca
osobowości prawnej). Zadanie
musi spełniać dwa warunki.
Pierwszy: ma być zrealizowane
na terenie należącym do gminy,
wyjątkiem są sieci (np. wodociągowe), które mogą przebiegać
przez teren prywatny. Drugi:
musi służyć zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców
i należeć do tzw. zadań własnych
gminy.
Jeżeli nasza inicjatywa spełnia powyższe warunki, możemy
zacząć przygotowywać wniosek.

gdzie składać wnioski?

Parking dla samochodów osobowych przy ul. Legionów Polskich.

Zmodernizowane ogrodzenie, plac i wejście do budynku Zespołu Szkół nr 1.

pisać, gdzie ma być zlokalizowane (trzeba też zawrzeć
informację o własności terenu),
zamieścić jego opis i wymienić
korzyści płynące z realizacji.

Inicjator musi także napisać
szacunkowy koszt. Im lepiej
przygotowany wniosek, tym
większa szansa na jego realizację – mówi Iwona Bińkowska,

Główny Specjalista ds. Planowania Urzędu Miasta Tychy.
Odpowiednio przygotowany wniosek należy złożyć
w terminie do 31 maja 2008

oni skorzystali
æ Rada Rodziców przy Zespole
Szkół nr 1 zainicjowała modernizację wejścia do budynku, budowy ogrodzenia i placu wejściowego (łączny koszt: 782 411,66
zł).
æ Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” zainicjowała budo-

wę placu zabaw przy ul. Reymonta
(łączny koszt: 110 544,66 zł).
æ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina” zainicjowała budowę parkingu dla samochodów osobowych przy
ul. Legionów Polskich (łączny koszt:
99 670,44 zł).
æ Rada Rodziców przy Przedszkolu

nr 10 przy ul. Braterskiej zainicjowała
budowę placu zabaw w ogrodzie placówki (łączny koszt: 49 975,55 zł).
æ Rada Rodziców przy Przedszkolu
nr 29 przy ul. Hubala zainicjowała
wyposażenie gabinetu terapeutycznego w przedszkolu (łączny koszt:
10 300 zł).

Złożony wniosek jest
następnie oceniany. Do 31
lipca wstępnej oceny dokonuje Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
(według określonych kryteriów). Do 31 sierpnia prawidłowo stworzone wnioski są
hierarchizowane (czyli ustawiane w kolejności, w jakiej
powinny być dofinansowane) przez jednostki urzędu
miasta. W jaki sposób się
to odbywa?
Każdy projekt jest oceniany pod względem różnych
aspektów, za każdy otrzymuje określoną liczbę punktów.
Po pierwsze, ocenia się, ile
pieniędzy z budżetu miasta
trzeba zainwestować w realizację projektu (im wyższa
kwota, tym mniej punktów
otrzymuje projekt). Po drugie, przyznawane są punkty
za przygotowanie projektu –
tzn. im lepiej przygotowana
dokumentacja projektowa,
tym więcej punktów. Maksymalnie projekt może zdobyć
20 punktów.
Następnie
zestawienie
zadań otrzymuje Prezydent
Miasta Tychy, który weryfikuje go i kieruje do Komisji
Inicjatyw Lokalnych i Ładu
Przestrzennego. Ta go opiniuje i wnioskuje o ujęcie
kwoty niezbędnej do realizacji zakwalifikowanych zadań
w budżecie miasta. Po podjęciu uchwały budżetowej przez
Radę Miasta Tychy, ostatecznej akceptacji dokonuje Prezydent Miasta Tychy.

Krok trzeci:
podpisanie
umowy
Kiedy zostaną przyznane pieniądze oraz inicjator przygotuje odpowiednią dokumentację stosowną
do rodzaju zadania, wydział
koordynujący ustala z inicjatorem termin złożenia jej
w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.
Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów, inicjator
podpisuje umowę cywilno-

prawną z Urzędem Miasta
Tychy i wpłaca 40 proc. kwoty potrzebnej do realizacji
zadania na rachunek pomocniczy UM Tychy. Wykonanie
zadania nadzoruje jednostka
urzędu miasta, która realizację zleca zgodnie z prawem
zamówień publicznych.
Kiedy prace są zakończone, następuje ostateczne
rozliczenie kosztów zadania
– inicjator otrzymuje zwrot
niewykorzystanych pieniędzy oraz należne odsetki
bankowe (odsetki od wpłat
dokonanych przez inicjatora
są obliczane od następnego
dnia po dokonaniu ostatniej
części wpłaty do dnia poprzedzającego dzień zapłaty
pierwszej faktury).
– W 2009 roku zrealizujemy w sumie 24 inicjatywy
lokalne, tyle też otrzymaliśmy wniosków w 2008 roku
– mówi Bińkowska.
Marietta stefaniak

zapamiętaj
æ zrealizowane inicjatywy lokalne stają się
własnością miasta lub
jego jednostki;
æ jeżeli wniosek składa kilka osób, każda
z nich musi się pod nim
podpisać, ale mogą one
wybrać swojego przedstawiciela,
któremu
udzielą pełnomocnictwa notarialnego;
æ miasto może wycofać się z realizacji projektu na etapie przygotowywania zadania
do wykonania, jeżeli
wystąpią
okoliczności niezależne od miasta. Wówczas inicjator
nie otrzymuje zwrotu
kosztów poniesionych
na przygotowanie dokumentacji;
æ jeżeli w czasie realizacji zadania okaże
się, że dokumentacja
zawiera błędy, za usunięcie wad odpowiedzialny jest inicjator
(on ponosi wszystkie
koszty z tym związane). Jeżeli tego nie
zrobi, miasto może odstąpić od realizacji projektu.

