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Budżet partycypacyjny:
konsultacje

RAZEM TYCHY
Trwa nabór wniosków w ramach III edycji tyskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Formularze z propozycjami projektów
można składać do końca marca. W najbliższy czwartek odbędą się też konsultacje dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku.
Formularze są dostępne w Wydziale
Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul.
Barona 30 p. 209, Urzędzie Miejskim
(BOK) i w Punktach Konsultacyjnych.
Propozycje projektów można składać
listownie (na adres: Urząd Miasta Tychy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości
49, z adnotacją na kopercie „Budżet
Partycypacyjny”), mailowo (na adres:
kontakt@razemtychy.pl) lub osobiście
w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta, al. Niepodległości 49 lub
w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
Osoby zainteresowane złożeniem
wniosku do Budżetu Partycypacyjnego
na 2017 r. mogą wziąć udział w konsultacjach, które odbędą się w czwartki
(10 oraz 17 marca), w godzinach od 17.
do 19., w Urzędzie Miasta, w sali 101
(I piętro). Podczas spotkania będzie
można porozmawiać o swoich pomysłach, miejscach lokalizacji zadań czy
kosztorysach z przedstawicielami wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Tychy, takich jak: Wydział Przygotowania
i Realizacji Inwestycji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd
Ulic i Mostów oraz Wydział Spraw SpoSW
łecznych i Zdrowia.
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Załatw sprawy urzędowe przez internet
Czy wiesz jak wiele spraw urzędowych
w naszym mieście można załatwić szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu?
Wystarczy tylko komputer z dostępem
do sieci!
W Urzędzie Miasta Tychy aż 85 usług
można zrealizować od początku do końca
w pełni elektronicznie. Wszystko za sprawą
Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Teraz za pośrednictwem sieci można m.in.: uzyskać
opinię konserwatorską, decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę czy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Jak to zrobić?
Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl
lub bip.umtychy.pl (trzeba kliknąć ikonę
SEKAP).
– To bardzo wygodne rozwiązanie dla
mieszkańca. SEKAP działa przez całą dobę
siedem dni w tygodniu. To tylko od nas zależy, w jakim terminie chcemy załatwić daną
sprawę. Nie jesteśmy ograniczeni godzinami pracy urzędu – mówi Aneta LubońStysiak, sekretarz Miasta Tychy.
Na platformie SEKAP UM Tychy udostępnił 227 kart usług w podziale na: Budownictwo, architektura, urbanistyka; Dowody
osobiste, meldunki, wybory; Działalność
gospodarcza; Geodezja, kartografia; Go-

spodarka komunalna; Komunikacja, drogownictwo i transport; Kultura, sport, turystyka, oświata; Nieruchomości, lokale
mieszkalne i użytkowe; Ochrona praw konsumentów; Ochrona środowiska; Podatki
i opłaty; Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
rybołówstwo; Sprawy obywatelskie; Urodzenia, małżeństwa, zgony; Usługi techniczne; Inne.
Każda możliwa do załatwienia sprawa zawiera ogólny opis, dokumenty wymagane
do jej załatwienia, wysokość ewentualnych
opłat z nią związanych, tryb odwoławczy
oraz podstawę prawną. Uwaga! Aby przystąpić do załatwienia sprawy, należy założyć skrzynkę kontaktową w dziale „Logowanie”. Uwaga! Do korzystania z platformy
SEKAP nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Wystarczy mieć tzw.
profil zaufany, który działa jak odręczny
podpis. W Urzędzie Miasta Tychy można
go założyć, a następnie potwierdzić w Biurze Obsługi Klienta przy stanowisku nr 8.
Profil zaufany ważny jest trzy lata.
W ostatnim czasie wprowadziliśmy również kilka innych e-rozwiązań. Od początku
roku działa elektroniczne biuro podawcze.
Za pośrednictwem specjalnego adresu:
poczta@umtychy.pl mieszkańcy mogą wy-

syłać np. wnioski lub zapytania do naszego
urzędu. Wszystkie wiadomości są przekierowywane do właściwych wydziałów.
Poza tym, elektronicznie można aplikować
również na oferty pracy w naszym urzędzie
– wyjaśnia Aneta Luboń-Stysiak i dodaje,
że trwają prace nad kolejnymi e-udogodnieniami: – W aplikacji mobilnej Treespot
Tychy planujemy dodać nowy moduł. Chodzi o możliwość zgłaszania usterek i spraw
do załatwienia w mieście.
Ale to jeszcze nie koniec. Aktualnie UM stara się o dofinansowanie na uruchomienie
nowej usługi. Chodzi o portal płatniczy,
w którym będzie można sprawdzić swoje
zobowiązania finansowe względem urzędu (opłaty lokalne i podatkowe). – Poprzez
powiązaną z portalem aplikację mobilną
możliwe będzie przekazywanie użytkownikom m.in. informacji o zbliżających się
terminach opłat – tłumaczy Aneta LubońStysiak.
Warto wspomnieć, że wiele spraw urzędowych można także załatwić na platformie ePUAP. To ogólnopolska, elektroniczna
platforma usług administracji publicznej.
Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść
na www.epuap.gov.pl i założyć konto.
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Prostszy dostęp do miejskich hotspotów

Nowy plac zabaw na os. C. powstał
dzięki budżetowi partycypacyjnemu.

Punkt informacyjny
Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy informuje, że punkt informacyjny obsługi mieszkańców zostanie uruchomiony
z chwilą wyboru Operatora Programu
ograniczenia niskiej emisji dla miasta
Tychy, najprawdopodobniej w kwietniu.
Informacje o dokładnym terminie uruchomienia pojawią się w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy.

Już wkrótce korzystanie z miejskich hotspotów będzie jeszcze łatwiejsze. Co się
zmieni i dlaczego?
Widzimy, że niestety nasze statystyki związane z hotspotami spadają. Nie jest to problem tylko tyski. Taki trend da się zaobserwować również w innych miastach w kraju.
Zresztą zwraca na to uwagę nawet prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej – mówi
Sebastian Wika, naczelnik Wydziału Informatyki UM Tychy.
Z czego zatem wynika ta tendencja spadkowa? Od 2014 roku rozpoczęła się ekspansja firm, które świadczą usługi telefonii
komórkowych. – Praktycznie do każdego
abonamentu dorzucany jest pakiet internetowy. Dlatego coraz więcej użytkowników
korzysta z internetu w tej właśnie formie.
Automatycznie statystyki miejskich hotspotów idą w dół – wyjaśnia Wika. – Chcemy
to zmienić i uprościć system korzystania
z miejskiego internetu – dodaje.
Co się zatem zmieni? Już wkrótce, aby korzystać z miejskiego hotspotu nie trzeba
będzie być subskrybentem usługi „naTYCHmiastowy sms”. Przypomnijmy, to serwis
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który m.in. umożliwia informowanie mieszkańców o terminie odbioru nowego dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego,
prawa jazdy. – Chcemy rozdzielić te dwie
sfery. To znaczy będzie można korzystać
z miejskich hotspotów, bez konieczności
rejestrowania się w serwisie „naTYCHmiastowego smsa” – wyjaśnia naczelnik.
Po wprowadzonych zmianach, aby skorzystać z miejskiego hotspotu należało będzie
wypełnić prosty formularz rejestracyjny,
w którym trzeba będzie wpisać jedynie nr
telefonu. – Następnie na wskazany numer
wysłany zostanie kod dostępu do miejskiego internetu – mówi Sebastian Wika. –
Z naszych hotspotów będzie można korzystać w 45-minutowych sesjach. Po każdej
z nich trzeba będzie kwadrans odczekać.
Po tym czasie, znowu korzystanie z sieci
będzie możliwe. Użytkownik w ciągu dnia
będzie mógł korzystać z dowolnej liczby
sesji – tłumaczy.
Przypomnijmy, na terenie naszego miasta
są 44 hotspoty. Rozmieszczone są głównie na terenie placów, parków i skwerów
oraz m.in. w budynkach użyteczności pu-

Z hotspotu korzystać będzie można
znacznie łatwiej.
blicznej i w obiektach sportowych. Z hotspotów można korzystać także na przystankach kolejowych i w pojazdach komunikacji
miejskiej. W hotspoty wyposażone są również infokioski – specjalne stanowiska
komputerowe z dotykowym ekranem, które
znajdują się w pobliżu przystanków autobusowych na głównych ulicach miasta.
ES
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