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Tyski Budżet Partycypacyjny
Krok po kroku: Jak wnioskować o środki?

Wniosek o realizację projektu w ramach tyskiego budżetu partycypacyjnego może złożyć
każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat. Jak to zrobić?

1. Sprawdź, czym możesz dysponować.
Na stronie internetowej www.razemtychy.pl znajdziesz informacje na temat podziału 
miasta na okręgi i kwoty przysługującej każdemu z okręgów. Dowiesz się, jakiego terenu 
może dotyczyć Twój projekt i jaka pula pieniędzy jest do wykorzystania w Twoim 
okręgu.

2. Zacznij od pomysłu.
Zastanów się, czego brakuje w miejscu twojego zamieszkania, co najbardziej przydałoby się 
mieszkańcom Twojego osiedla. Remont chodnika, nowy plac zabaw, parking, więcej zieleni 
i ławek? A może zorganizować imprezę kulturalną lub festyn dla mieszkańców? Porozma-
wiaj o swoich pomysłach z sąsiadami – co dwie lub trzy głowy, to nie jedna. Pamiętaj też, że 
żeby zgłosić projekt, trzeba mieć poparcie co najmniej 15 osób – mieszkańców tego 
samego okręgu.

3. Zasięgnij informacji.
Gdy zarys Waszego projektu jest już gotowy, warto wybrać się do  głównego punktu 
konsultacyjnego mieszczącego się w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości ul. Barona 
30 w pok. 209 tel. 32 776 34 55 i dowiedzieć się, czy Wasze pomysły mogą być zrealizowane, 
ewentualnie jak można je zmody�kować. Ważne: budżet partycypacyjny to środki z budże-
tu miasta. Dlatego inwestycje w infrastrukturę mogą być realizowane tylko na gruntach 
należących do gminy Tychy. Nie wiesz, kto jest właścicielem terenu, który chciałbyś zago-
spodarować? Tego również dowiesz się w głównym punkcie konsultacyjnym.

4. Oszacuj koszt.
Nie wiesz, czy przysługująca Twojemu okręgowi kwota wystarczy, by zrealizować Twój 
pomysł? W głównym punkcie konsultacyjnym doradcy pomogą Ci oszacować koszty, 
podpowiedzą, ile kosztuje np. nowa piaskownica, metr kwadratowy chodnika, ławka czy 
nasadzenie krzewów.

5. Wypełnij formularz i złóż wniosek.
Gdy pomysł jest już dopracowany, czas na formalności. Na stronie www.razemtychy.pl jest 
do pobrania formularz zgłoszeniowy. Trzeba w nim opisać swój projekt, wykazać, komu 
będzie on służył i uzasadnić potrzebę jego realizacji. Do wniosku trzeba dołączyć listę osób 
popierających projekt i – jeżeli w wniosek składa osoba niepełnoletnia – także zgodę 
opiekuna prawnego.

6. Termin składania wniosków. 
Formularz z propozycją projektu można złożyć w terminie od 1 do 30 września 2014 r.:
• listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Party-

cypacyjny”.
• osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 (stanowisko „Informacja”) lub 

w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Barona 30, pok. 209.

Już za miesiąc rozpocznie 
się przyjmowanie wnio-
sków w ramach budżetu par-
tycypacyjnego. Wydaje się, 
że czasu jest jeszcze dużo, ale 
żeby dobrze opracować pro-
jekt i zwiększyć jego szanse 
na realizację, warto zabrać 
się do pracy już teraz.

Tyski budżet partycypacyjny 
to pula 5 mln zł wydzielonych 

z budżetu miasta, o której prze-
znaczeniu w sposób bezpośredni 
zadecydują mieszkańcy. Pieniądze 
czekają – trzeba tylko mieć pomysł 
na ich wydanie, a potem przygoto-
wać projekt i złożyć wniosek.

Kalendarium tyskiego bu-
dżetu partycypacyjnego 
(2014/2015) przedstawia się 
następująco:
æ Od 1 do 30 września – skła-
danie wniosków
æ Od 1 października do 30 li-
stopada – weryfikacja zgłoszo-
nych projektów
æ Od 1 grudnia do 31 stycz-
nia – spotkania z mieszkańcami, 
dyskusja o projektach, stworzenie 
ostatecznej listy projektów do gło-
sowania
æ Od 1 lutego do 28 lutego – 
głosowanie; wybór projektów któ-
re zostaną zrealizowane

SylWia Witman

Czas na 
projekty 

zapraszamy na spotKania 
informaCyjnE w ramaCh 

budżEtu partyCypaCyjnEgo:

æ  osiedle r, glinka, suble  
– 22 sierpnia, godz. 18, SP nr 10;

æ  paprocany, osiedla p, o, t, w (wschód), z, z1, Klachowiec  
– 29 sierpnia, godz. 18, SP nr 40.

RAZEM TYCHY Od wczoraj (11.08) pasażero-
wie korzystają już z nowego 
dworca autobusowego i tro-
lejbusowego, który powstał 
przy dworcu PKP tychy. Za-
miast skromnej pętli mamy 
teraz sześć zadaszonych sta-
nowisk, wyposażonych m.in. 
w elektroniczne tablice po-
dające czas, jaki pozostał 
do przyjazdu autobusu.

P ierwsi pasażerowie odjecha-
li z nowego dworca wczoraj 

rano. – Już nawet nie potrafię so-
bie przypomnieć, jak to wyglądało 
przedtem – dwa, trzy lata temu – 
mówiła Barbara Kubiczek. – Dwo-
rzec jest bardzo ładny, chociaż 
muszę go jeszcze wypróbować. 
Mieszkańcom osiedla A, którzy 
mieszkają tu od 60 lat, coś takiego 
się w końcu należało.

– Dzisiaj spóźniłam się 
do pracy, trzeba się będzie przy-

zwyczaić, który autobus skąd od-
jeżdża – mówiła Paulina Lament. 
– Ale dworzec jest bardzo ład-
ny. Fajnie, że ludzie wysiadający 
z pociągu będą mieli tak blisko 
na autobus i trolejbus.

– Przede wszystkim jest bar-
dzo czysto – dodała Monika Porę-
ba. – Ta okolica zawsze kojarzyła 
się jako zaniedbana. A teraz jest 
tak ładnie. Musiałam się przez 
chwilę zastanowić do którego sta-
nowiska mam podejść, ale podo-
ba mi się.

Przypomnijmy – z dwóch 
pierwszych stanowisk (od strony 
dworca PKP) odjeżdżają trolejbu-
sy (przestaje tym samym istnieć 
trolejbusowy przystanek na końcu 
ul. Andersa). Dwa następne sta-
nowiska są przeznaczone dla au-
tobusów MZK Tychy, a ostatnie, 
szóste – dla linii dalekobieżnych. 
Więcej szczegółów na grafice po-
niżej. SW
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Pierwsze wrażenia pasażerów korzystających z nowego 
dworca były pozytywne.
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