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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.

Głównym założeniem 
działającego od 1997 

roku programu Inicjatyw 
Lokalnych jest współdzia-
łanie tyszan i Miasta Tychy. 
W praktyce sprowadza się 
to do wspólnej realizacji za-
dań, dzięki którym życie 
w mieście staje się łatwiejsze 
i przyjemniejsze. Co należy 
zrobić, by nasz pomysł został 
wcielony w życie?

Podstawowe 
zasady

Po pierwsze, trzeba poznać 
podstawowe zasady działania 
programu. Najważniejsza z nich 
mówi, że każde zadanie jest fi-
nansowane zarówno z budżetu 
miasta (w 60 proc.), jak i z kie-
szeni inicjatora (w 40 proc. – 
udziałem mogą być tylko środ-
ki finansowe). Inicjatorem może 
być każdy mieszkaniec lub gru-
pa mieszkańców – osoba fizycz-
na 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. wodocią-
gowe), które mogą przebiegać 
przez teren prywatny. Drugi: 
musi służyć zaspokajaniu po-
trzeb zbiorowych mieszkańców 
i należeć do tzw. zadań własnych 
gminy.

Jeżeli nasza inicjatywa speł-
nia powyższe warunki, możemy 
zacząć przygotowywać wniosek.

Krok pierwszy: 
wniosek

Zadanie należy odpowied-
nio nazwać, a we wniosku na-

pisać, gdzie ma być zlokali-
zowane (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 realiza-
cję – mówi Iwona Bińkowska, 

Główny Specjalista ds. Plano-
wania Urzędu Miasta Tychy.

Odpowiednio przygoto-
wany wniosek należy złożyć 
w terminie do 31 maja 2008 

roku do Wydziału Rozwoju 
Miasta i Funduszy Europej-
skich Urzędu Miasta Tychy 
(tzw. wydział koordynujący 
projekt).

Krok drugi: 
ocena projektów

Złożony wniosek jest 
następnie oceniany. Do 31 
lipca wstępnej oceny doko-
nuje Wydział Rozwoju Mia-
sta i Funduszy Europejskich 
(według określonych kryte-
riów). Do 31 sierpnia prawi-
dłowo stworzone wnioski są 
hierarchizowane (czyli usta-
wiane w kolejności, w jakiej 
powinny być dofinansowa-
ne) przez jednostki urzędu 
miasta. W jaki sposób się 
to odbywa?

Każdy projekt jest oce-
niany pod względem różnych 
aspektów, za każdy otrzymu-
je określoną liczbę punktów. 
Po pierwsze, ocenia się, ile 
pieniędzy z budżetu miasta 
trzeba zainwestować w re-
alizację projektu (im wyższa 
kwota, tym mniej punktów 
otrzymuje projekt). Po dru-
gie, przyznawane są punkty 
za przygotowanie projektu – 
tzn. im lepiej przygotowana 
dokumentacja projektowa, 
tym więcej punktów. Maksy-
malnie projekt może zdobyć 
20 punktów.

Następnie zestawienie 
zadań otrzymuje Prezydent 
Miasta Tychy, który weryfi-
kuje go i kieruje do Komisji 
Inicjatyw Lokalnych i Ładu 
Przestrzennego. Ta go opi-
niuje i wnioskuje o ujęcie 
kwoty niezbędnej do realiza-
cji zakwalifikowanych zadań 
w budżecie miasta. Po podję-
ciu uchwały budżetowej przez 
Radę Miasta Tychy, ostatecz-
nej akceptacji dokonuje Pre-
zydent Miasta Tychy.

Krok trzeci: 
podpisanie 
umowy

Kiedy zostaną przyzna-
ne pieniądze oraz inicja-
tor przygotuje odpowied-
nią dokumentację stosowną 
do rodzaju zadania, wydział 
koordynujący ustala z ini-
cjatorem termin złożenia jej 
w Wydziale Rozwoju Mia-
sta i Funduszy Europejskich. 
Po pozytywnym zweryfiko-
waniu dokumentów, inicjator 
podpisuje umowę cywilno-

prawną z Urzędem Miasta 
Tychy i wpłaca 40 proc. kwo-
ty potrzebnej do realizacji 
zadania na rachunek pomoc-
niczy UM Tychy. Wykonanie 
zadania nadzoruje jednostka 
urzędu miasta, która realiza-
cję zleca zgodnie z prawem 
zamówień publicznych.

Kiedy prace są zakoń-
czone, następuje ostateczne 
rozliczenie kosztów zadania 
– inicjator otrzymuje zwrot 
niewykorzystanych pienię-
dzy oraz należne odsetki 
bankowe (odsetki od wpłat 
dokonanych przez inicjatora 
są obliczane od następnego 
dnia po dokonaniu ostatniej 
części wpłaty do dnia po-
przedzającego dzień zapłaty 
pierwszej faktury).

– W 2009 roku zrealizu-
jemy w sumie 24 inicjatywy 
lokalne, tyle też otrzymali-
śmy wniosków w 2008 roku 
– mówi Bińkowska.

Marietta stefaniaK

Urząd Miasta tychy
Wydział rozwoju Miasta i funduszy europej-
skich
al. niepodległości 49
tel. 032 776 39 08, pokój nr 908
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 7.30 do 15.30 (wtorki i czwartki 
do godz. 17).

æ zrealizowane inicja-
tywy lokalne stają się 
własnością miasta lub 
jego jednostki;

æ jeżeli wniosek skła-
da kilka osób, każda 
z nich musi się pod nim 
podpisać, ale mogą one 
wybrać swojego przed-
stawiciela, któremu 
udzielą pełnomocnic-
twa notarialnego;

æ miasto może wyco-
fać się z realizacji pro-
jektu na etapie przy-
gotowywania zadania 
do wykonania, jeżeli 
wystąpią okoliczno-
ści niezależne od mia-
sta. Wówczas inicjator 
nie otrzymuje zwrotu 
kosztów poniesionych 
na przygotowanie do-
kumentacji;

æ jeżeli w czasie re-
alizacji zadania okaże 
się, że dokumentacja 
zawiera błędy, za usu-
nięcie wad odpowie-
dzialny jest inicjator 
(on ponosi wszystkie 
koszty z tym zwią-
zane). Jeżeli tego nie 
zrobi, miasto może od-
stąpić od realizacji pro-
jektu.

æ rada rodziców przy Zespole 
szkół nr 1 zainicjowała moder-
nizację wejścia do budynku, bu-
dowy ogrodzenia i placu wejścio-
wego (łączny koszt: 782 411,66 
zł).
æ tyska spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Oskard” zainicjowała budo-

wę placu zabaw przy ul. reymonta 
(łączny koszt: 110 544,66 zł).
æ spółdzielnia Mieszkaniowa „Ka-
rolina” zainicjowała budowę parkin-
gu 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 pla-
cówki (łączny koszt: 49 975,55 zł).
æ rada rodziców przy Przedszkolu 
nr 29 przy ul. Hubala zainicjowała 
wyposażenie gabinetu terapeutycz-
nego w przedszkolu (łączny koszt:  
10 300 zł).

gdzie składać wnioski?

zapamiętaj

oni skorzystali

plac zabaw przy przedszkolu nr 10.

parking dla samochodów osobowych przy ul. legionów polskich.

zmodernizowane ogrodzenie, plac i wejście do budynku zespołu szkół nr 1.
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