
Pojęcie inicjatywy lokalnej 
znane jest od dawna, jednak 
nowelizacja ustawy,  która 
w tym roku weszła w ży-
cie, po raz pierwszy ją zde-
finiowała. Co zatem  należy 
rozumieć pod pojęciem „ini-
cjatywa lokalna”?
Andrzej dziubA: jest 
to forma współpracy jednost-
ki samorządu terytorialnego – 
w tym wypadku naszego miasta 
– z mieszkańcami. Współpraca 
ta, zgodnie z ustawą, ma na celu 
realizowanie zadań publicznych 
na rzecz społeczności lokalnej.

„Inicjatorem” może być każ-
dy mieszkaniec oraz  różne 
organizacje. Jakie i w jaki 
sposób?
W ramach inicjatywy lokalnej, 
tyszanie mogą składać wnioski 
sami lub za pośrednictwem or-
ganizacji pozarządowych, osób 
prawnych, stowarzyszeń, jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, ale także spółek akcyjnych, 
spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością i innych organiza-
cji, o których dokładnie mówi 
ustawa.

Jak się to odbywa w prak-
tyce? Na przykład od lat 
jeden z mieszkańców  
ul. Elfów stara  się o budo-
wę parkingu i drogi dojaz-
dowej do bloku. Istniejąca 
droga zastawiona  jest sa-
mochodami, mieszkańcy 
parkują też na trawnikach. 
Jest problem z dojściem  do 
bloku, nie może tu dojechać 

karetka pogotowia. Czy to 
jest „temat” dla  inicjatyw 
lokalnych? Kto powinien go 
podjąć i w jaki sposób?
Oczywiście. Warunek jest taki, 
by działka, na której ma po-
wstać parking i droga dojazdo-
wa, należała do miasta. jeśli tak, 
to zainteresowany mieszkaniec 
lub mieszkańcy, sami bądź za po-
średnictwem organizacji, które 
już wymieniłem, powinni złożyć 
wniosek o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej w Wydziale rozwoju 
Miasta i Funduszy europejskich 
urzędu Miasta Tychy. jest on do-
stępny w wydziale oraz na stronie  
www.umtychy.pl w zakładce 
urząd Miasta/lokalne inicjatywy. 
jeśli ocena rozpatrywanego 
wniosku jest pozytywna, a więc 
okaże się, że jego realizacja jest 
potrzebna na danym terenie, 
wówczas taki projekt jest reali-
zowany.

Jaki jest udział w danym 
przedsięwzięciu miasta, 
a jaki inicjatora?

zobowiązania wnioskodawcy 
mogą polegać na świadczeniach 
pieniężnych lub rzeczowych 
oraz na świadczeniu pracy spo-
łecznej, z kolei zobowiązania sa-
morządu są pieniężne i rzeczo-
we. jeśli rolą samorządu będzie 
sfinansowanie części realizacji 
zadania, musi to znaleźć od-
zwierciedlenie w umowie. Przy 
realizacji inicjatywy lokalnej 
samorząd nie przekazuje wnio-
skującym mieszkańcom lub or-
ganizacjom dotacji (pieniędzy). 
Wspiera ich w inny sposób – 
rzeczowo, organizacyjnie. jeśli 
rolą samorządu w ramach reali-
zacji inicjatywy lokalnej będzie 
zabezpieczenie wkładu finanso-
wego, to nie trafi on do wnio-
skodawców, tylko jest wydatko-
wany bezpośrednio przez organ 
wykonawczy zgodnie z prawem 
zamówień publicznych. dlatego 
środki na ten cel muszą być za-
bezpieczone w budżecie miasta.

W Tychach inicjatywy lokal-
ne realizowane są od 1997 
roku. Co do tej pory udało 
się zrealizować w ramach 
inicjatyw?
Pierwszą uchwałę w sprawie 
inicjatyw lokalnych Tychy pod-

jęły w 1997 roku. dzięki realiza-
cji tego nowatorskiego progra-
mu powstały w Tychach nowe 
parkingi, place zabaw, boiska, 
chodniki, oświetlenie, zmoder-
nizowano przedszkola i szko-
ły, wybudowano sieci kanaliza-
cyjne i wodociągowe. Powstał 
na przykład plac zabaw w parku 
przy ul. Stoczniowców, zmoder-
nizowano wejście do budynku, 
wybudowano plac wejściowy 
do zespołu Szkół przy ul. Wej-
chertów oraz ogrodzenie przy 
szkole, powstał parking i dro-
ga manewrowa przy ul. Witosa, 
plac zabaw w Przedszkolu nr 14 
i wiele innych. nie da się ukryć, 
że wszystkie te przedsięwzię-
cia poprawiają warunki życia 
mieszkańców naszego miasta.

Jakie nowe uregulowania 
wprowadza ustawa i jakie 
zadania mogą być teraz  re-
alizowane w ramach inicja-
tyw lokalnych?
Przede wszystkim zmienił się 
udział miasta Tychy oraz ini-
cjatora w realizacji zadania 
publicznego. Teraz po stronie 
samorządu, jak wspomniałem 
wcześniej, są świadczenia rze-
czowe i pieniężne, a po stro-
nie wnioskodawcy, rzeczowe, 
pieniężne i pracy społecznej. 
Obecnie mamy również dwa 
terminy naboru wniosków, 
czyli mieszkańcy mają szan-
sę na realizację większej liczby 
własnych inicjatyw. A zakres, 
w jakim mogą być realizowa-
ne inicjatywy lokalne, jest bar-
dzo szeroki: nauka, szkolnic-
two wyższe, edukacja, oświata, 
wychowanie, działalność, któ-
ra wspomaga rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych, 

głównie transport i łączność 
(budowa dróg, kanalizacji itp.), 
kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, podtrzymywa-
nie i upowszechnianie trady-
cji, kultury fizycznej i sportu, 
działanie na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego i wiele 
innych. W ustawie dokładnie 
określono jakie zadania mogą 
być realizowane w ramach ini-
cjatyw lokalnych.

Od kiedy w Tychach obo-
wiązywać będą nowe ure-
gulowania dotyczące ini-
cjatyw  lokalnych? Jakie 
są terminy przyjmowania 
wniosków?
Ponownie zadania publiczne, 
w ramach inicjatyw lokalnych, 
nasz urząd realizuje od 6 sierpnia 
2010 roku, czyli od dnia wejścia 
w życie zarządzenia. jeżeli cho-
dzi o terminy naboru wniosków, 
to z uwagi na fakt, iż jesteśmy 
w okresie przejściowym, pierwszy 
nabór wniosków odbywa się do 15 
października bieżącego roku. Czy-
li obecnie przyjmowane są wnio-
ski w ramach inicjatyw lokalnych 
do realizacji w 2011 roku.
następne terminy naboru wnio-
sków, będą już stałe. Pierwszy 
nabór, tj. przyjmowanie i reje-
stracja wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej do 31 marca 
każdego roku, natomiast drugi 
nabór będzie trwał do 30 wrze-
śnia każdego roku.
zachęcam mieszkańców do skła-
dania wniosków o realizację zadań 
publicznych, bo warto, a pracow-
nicy uM służą wszelką pomocą! 
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uwaga konkurs!

z zakresu inicjatyw lokalnych jako koordynator prowa-
dzi Wydział Rozwoju miasta i Funduszy Europejskich. 
szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 908 
(IX piętro) w godzinach urzędowania Urzędu miasta,  
al. Niepodległości 49, tel. 32 776 39 08.

warto wiedzieć

Tychy – subiektywnie
Wszystkich mieszkańców mia-
sta – małych i dużych, amato-
rów i profesjonalistów, zapra-
szamy do udziału w konkursie 
na najlepsze fotografie, filmy, 
sztuki plastyczne związane 
z Tychami.
Proponujemy spojrzenie na mia-
sto poprzez interesujące miejsca, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
wydarzenia sportowe i kultural-
ne, które w tym czasie odbywają 
się w naszym mieście – po pro-
stu subiektywnie! Konkurs zor-
ganizowano w ramach kam-
panii promocyjnej  „Tychy  
2 Dychy” z okazji 20-lecia samo-
rządu terytorialnego w Polsce. 
To kolejny etap akcji, po kampa-
nii billboardowej, która ruszy-
ła 1 czerwca. W ramach kam-
panii nakręcono również film 
promujący dokonania samorzą-
du tyskiego w latach 1990-2010 
dostępny na www.umtychy.pl 
w zakładce „Na czasie/bieżące 
akcje/Tychy 2 Dychy”.
mamy nadzieję, że szeroka 
formuła konkursu zdopingu-
je do twórczego, artystycznego 
działania. Konkurs organizo-
wany jest przez urząd miasta 
we współpracy z miejską bi-
blioteką Publiczną w Tychach. 
Partnerem konkursu jest saturn 
w Tychach. Czas trwania: od 20 
lipca do 20 października 2010 r. 
W konkursie „Tychy subiektyw-
nie” każdy uczestnik ma szansę 
wygrać atrakcyjne nagrody: kar-
ty podarunkowe na zakupy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez saturn Tychy.
Najlepsze prace zostaną wybra-
ne przez jury pod przewodnic-
twem znanego tyskiego fotogra-
fika Ryszarda Czernowa, autora 
teledysków (m.in. „mamony” 
Republiki, „słodyczy” Golec uOr-
kiestry). Fanom Dżemu znany 
jest jako projektant okładek płyt 
tego zespołu, autor fotografii 
Ryśka Riedla i plakatu do filmu 
„skazany na bluesa”. W jury za-
siadają również reżyserka Ewa 
sałużanka oraz znana tyska ma-
larka beata Wąsowska.
Prace należy składać w Czytelni 
Głównej miejskiej biblioteki Pu-
blicznej w Tychach, przy ul. Wy-
szyńskiego 27, do 20 paździer-
nika 2010.
Informacje: www.umtychy.pl 
w zakładce: „Na czasie/bieżące 
akcje” KP

Przejmij inicjatywę!
Przyjęcie nowelizacji ustawy 

dotyczącej inicjatyw lokalnych 
stwarza nowe możliwości realizacji 

wniosków i Pomysłów zgłaszanych 
bezPośrednio Przez mieszkańców. 

to skuteczne narzędzie demokracji 
samorządowej, które w Przeszłości nie 

zawsze było doceniane. o tym, czym są 
inicjatywy lokalne w nowych zaPisach 

i szansach, jakie dają mieszkańcom, 
rozmawiamy z andrzejem dziubą, 

Prezydentem tychów.
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dzięki lokalnej inicjatywie powstał w tychach m.in. plac zabaw przy Przedszkolu nr 10.

Plac zabaw przy ul. reymonta.
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