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22 obszary
Zespół ds. budżetu obywatelskiego w Tychach to grupa, którą
tworzy 28 mieszkańców miasta, 5
przedstawicieli organizacji pozarządowych, 10 przedstawicieli Rad

przy zgłaszaniu projektów i podejmowaniu dyskusji.

Jak podzielić
pieniądze?
Jednym z podstawowych celów, jakie przyświecają idei budżetu obywatelskiego, jest integracja
mieszkańców, motywowanie ich
do dyskusji, podejmowania wspólnych działań i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego propozycja podziału terenu miasta
na obszary, których mieszkańcy są
już w jakiś sposób ze sobą zżyci,
korzystają ze wspólnej przestrzeni, dostrzegają te same potrzeby
i problemy, zyskała aprobatę większości członków zespołu roboczego. Pojawiły się jedynie sugestie,
by skorygować granice niektórych
obszarów, np. rozdzielić Stare Tychy i Mąkołowiec, mimo że mają
one wspólną Radę Osiedla.
Kolejną ważną kwestią, o której dyskutowano podczas czwartkowego spotkania, był podział
pieniędzy z budżetu obywatelskiego pomiędzy wyznaczone
obszary. Zasady, według których
mógłby się dokonywać, przedstawiła wiceprezydent Tychów Daria
Szczepańska.
– Jak planujemy podzielić te
pieniądze? Są dwa sposoby – mówiła Daria Szczepańska. – Pierwszy: całą kwotę 5 mln zł dzielimy
przez liczbę mieszkańców miasta
(ok. 127 tys.), a otrzymaną kwotę
mnożymy przez liczbę mieszkańców w danym okręgu. Ale możemy też założyć pewną kwotę bazową, którą każdy obszar będzie
miał zagwarantowaną, a dopiero
pozostałe środki podzielić według
liczby mieszkańców.
Drugi sposób, gwarantujący
każdemu z obszarów kwotę bazo-

Gotowy projekt budżetu obywatelskiego będzie poddany pod konsultacje społeczne.

wą, jest korzystniejszy dla obszarów z najmniejszą liczbą mieszkańców. Przy podziale bez kwoty
bazowej, najmniejszy obszar (Wartogłowiec – 1700 mieszkańców)
otrzymałby 36 tys. zł, a największy
(osiedle H – ponad 13 tys. mieszkańców) – 471 tys. zł.
Jeśli zdecydować się na podział z uwzględnieniem kwoty bazowej, najmniejsze okręgi zyskują
– tym więcej, im większa byłaby
ta kwota. Na przykład przy kwocie
bazowej 50 tys. zł, Wartogłowiec
otrzymałby na realizacje swoich
projektów 77 tys. zł, a Osiedle H
– 406 tys. zł.
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udżet obywatelski
to pula pieniędzy w budżecie miasta, o której
wykorzystaniu zadecydują w bezpośredni sposób
mieszkańcy. W Tychach będzie
to najprawdopodobniej 5 mln zł.
Pomysły, na co je wydać, będzie
można zgłaszać już w drugiej połowie 2014 roku. Kwota zostanie
podzielona pomiędzy mniejsze
obszary w mieście w taki sposób,
aby dzielnice czy osiedla mogły
zrealizować inwestycje odpowiadające ich potrzebom.

Osiedli i 12 Radnych Rady Miasta Tychy. 4 lutego rozpoczęli oni
prace nad budżetem i dotychczas
rozważyli kwestię podziału miasta
na obszary oraz zasady rozdzielenia pieniędzy z budżetu obywatelskiego pomiędzy te obszary. Dyskutowano też o tym, czy
całą kwotę przeznaczyć na projekty „lokalne”, które będą zgłaszać i wybierać mieszkańcy poszczególnych obszarów, czy też
pozostawić pewną pulę na projekty ogólnomiejskie, które służyć
będą wszystkim tyszanom, i które
mieszkańcy wspólnie wybiorą.
Podczas czwartkowego
(20.02) spotkania zespołu ds.
budżetu obywatelskiego Paweł
Jaworski z Wydziału Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki
przedstawił propozycję podziału
miasta na obszary. – W mieście
funkcjonuje już kilka podziałów
– mówił. – Jest podział na okręgi
wyborcze i obwody do głosowania, są obwody spisowe, obwody
szkół publicznych, granice osiedli,
podział ze względu na przynależność do parafii kościoła rzymskokatolickiego – wyliczał, wskazując
wady oraz zalety ewentualnego
wykorzystania któregoś z tych podziałów przy realizacji budżetu
obywatelskiego. Ostatecznie zaproponował podział na 22 obszary, z których każdy obejmowałby
lokalną społeczność osiedla lub
dzielnicy.
– Taki podział odzwierciedla
faktyczne więzi społeczne – argumentował. – Podział według
np. okręgów wyborczych zapewniłby równą ilość mieszkańców
w każdym obszarze, aleMw tych
iko
obszarach nie ma wspólnych
łow
ska
problemów, wspólnej przestrzeni. Mogłoby to rodzić problemy
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Tyski budżet
partycypacyjny,
zwany inaczej
obywatelskim,
nabiera już
kształtów. W lutym
rozpoczął pracę
55-osobowy
zespół, który
ma opracować jego
projekt i regulamin.
Wspólnie
pracują nad nim
mieszkańcy miasta,
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
przedstawiciele
Rad Osiedli, Radni
Rady Miasta Tychy
i urzędnicy.

zdjęcia: sylwia witman

Tyszanie tworzą
swój budżet

Prace trwają
Członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego opowiedzieli się w zdecydowanej większości za podziałem miasta na 22
lub 23 obszary oraz za podziałem środków z uwzględnieniem
kwoty bazowej – 50 lub 80 tys.
zł (tu zdania były podzielone).
Większość opowiedziała się też
za rezygnacją z projektów ogólnomiejskich i podziałem całej
proponowanej kwoty 5 mln zł
pomiędzy wyznaczone obszary,
by dzięki temu zapewnić większe środki na realizację lokalnych
zadań.

Projekt budżetu obywatelskiego nie ma jeszcze ostatecznego
kształtu, prace nad nim wciąż trwają. Gotowy projekt będzie poddany
pod konsultacje społeczne.
Kwota, która będzie przeznaczona na budżet obywatelski – 5
mln zł – jest na razie kwotą proponowaną, chociaż wiceprezydent
Daria Szczepańska zapewniła,
że na pewno nie będzie mniejsza.
Zostanie ona wpisana do projektu
budżetu miasta na rok 2015. Ostateczną decyzję – jak co roku przy
ustalaniu gminnego budżetu – podejmie Rada Miasta Tychy.
Sylwia Witman

ka

zaws
WarsW
T YS KI B O O KC R O S S IN G : N O
E PUNKTY

Uwolniliśmy już tysiąc książek
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skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl

Bookcrossingową półkę znajdziemy m.in. w Ogrodach Smaku.

munikacji miejskiej. Tutaj ważne
będzie stworzenie odpowiedniego nośnika na książki, ale myślę

że w drugiej połowie roku uda
się to zrobić.

Sylwia Witman

