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Już w marcu będzie można składać wnio-
ski w ramach III edycji tyskiego Budżetu 
Partycypacyjnego. wybrane pomysły zo-
staną zrealizowane w 2017 r. w tym roku 
zmieniają się niektóre zasady dotyczące 
podziału środków i zgłaszania projektów.
rusza trzecia edycja Budżetu Partycy-
pacyjnego. Już od 1 do 31 marca będzie 
można zgłaszać swoje projekty. Następ-
nie urzędnicy będą mieli czas na wery-
fikację wniosków (od 1 kwietnia do 31 
maja). Spotkania z autorami projektów 
zaplanowano na czerwiec, a we wrze-
śniu (16–23) odbędzie się głosowanie. 
Listę projektów wybranych do realizacji 
poznamy 7 października.
Jedną z ważniejszych zmian wprowa-
dzonych w budżecie partycypacyjnym 
na 2017 r. jest zwiększenie kwoty bazo-
wej do 100 tys. zł (dotychczas było to 80 
tys. zł). Przypomnijmy, kwota bazowa jest 
jednakowa dla każdego okręgu, pozosta-
łą część nalicza się według ilości miesz-
kańców. zyskają więc te okręgi, w których 
mieszkańców jest mniej i kwota bazowa 
stanowiła nawet 70 proc. całej puli.
Kolejną zmianą jest to, że projekty reali-

zowane na terenie placówek oświatowych 
muszą być dostępne dla ogółu mieszkań-
ców. Będzie więc można w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego zgłosić projekt 
np. budowy boiska przy szkole (które jest 
dostępne dla wszystkich mieszkańców), 
ale już nie wyposażenia pracowni przy-
rodniczej (która posłuży jedynie uczniom 
szkoły). również projekty „miękkie” takie 
jak: imprezy, festyny, warsztaty, itp. mu-
szą posiadać charakter ogólnodostępny, 
(przy czym pierwszeństwo uczestnictwa 
w nich mają mieszkańcy okręgu, w któ-
rym projekt był zgłoszony).
zmieniły się też Punkty Konsultacyjne dla 
okręgów: mąkołowiec, Koźlina, Paproca-

ny, osiedle P, o1, T1, w, osiedla m, U oraz 
osiedla T, w (powodem jest otwarcie me-
diateki i równoległe zamknięcie Filii nr 14 
mBP oraz przeniesienie Filii nr 13 na ul. 
Niepodległości 110). aktualne adresy 
Punktów Konsultacyjnych można spraw-
dzić na stronie www.razemtychy.pl.
Formularze z propozycjami projektów 
można składać:
– listownie na adres: Urząd miasta Ty-

chy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości 
49, z adnotacją na kopercie „Budżet 
Partycypacyjny”

– osobiście w Urzędzie miasta Tychy w Biu-
rze obsługi Klienta, al. Niepodległości 
49 lub w wydziale Spraw Społecznych 
i zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209

– mailowo na adres: 
kontakt@razemtychy.pl SW

Chcemy zachęcić organizacje pozarządo-
we, aby zwracały też uwagę na to, że nie 
tylko Urząd miasta Tychy organizuje kon-
kursy. Istnieją także inne źródła finan-
sowania – mówi Krystyna rumieniuch, 
naczelnik wydziału Spraw Społecznych 
i zdrowia Um Tychy.
Są inne instytucje czy urzędy, które 
także organizują różne konkursy dla 
organizacji pozarządowych. – Blisko 
współpracujemy z NGo, kiedyś cho-
ciażby poprzez Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości, teraz przez dzia-
łającą na tyskiej Balbinie Fundację 
rozwoju Ekonomii Społecznej. Sta-
ramy się wspierać organizacje poza-
rządowe. Pomagać im, budować ich 
potencjał i go wzmacniać. ale chcemy 
pokazać także, że możliwe jest sięga-
nie po inne środki finansowania. Ko-
rzystanie z takich możliwości, to objaw 
pewnej dojrzałości. Nie tylko konkur-
sy lokalne, do udziału w których też 
oczywiście zachęcamy, ale np. Urząd 
marszałkowski też przeznacza pewną 
sumę pieniędzy na działalność NGo. 

warto z tego skorzystać – przekonuje 
naczelnik rumieniuch.
warto wyjaśnić, że tylko na ten rok Urząd 
marszałkowski zabezpieczył ponad 9 mln 
złotych dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych na realizację zadań publicznych. 
Pieniądze są przeznaczone na projek-
ty związane m.in. z ochroną i promocją 
zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, 
turystyką, rekreacją i promocją regio-
nu. Szczegółowy zakres działania okre-
śla „Program współpracy województwa 
Śląskiego z organizacjami pozarządowy-
mi na rok 2016”, uchwalony przez Sej-
mik województwa Śląskiego. Najwięcej, 
bo ok. 6 mln zł, zarząd województwa 
przeznaczył na realizację zadań w dzie-
dzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa 
publicznego.
Na co jeszcze zarząd województwa prze-
znaczył środki? między innymi 100 tys. zł 
na konkurs „Junior Sport”. zakłada on 
realizację zajęć pozalekcyjnych dla klas 
4–6 szkół podstawowych. wydział Profi-
laktyki i Polityki Społecznej ogłosi w tym 
roku cztery otwarte konkursy w dziedzi-

nie ochrony i promocji zdrowia dla NGo 
oraz jeden konkurs na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. w budżecie znalazło 
się także 110 tys. zł na tzw. małe granty 
(określa się tak potocznie dotację od sa-
morządu do wysokości 10 tys. zł, o te pie-
niądze można się starać poza konkursem 
dotacyjnym). Na przeciwdziałanie narko-
manii przeznaczono 190 tys. zł, na walkę 
z problemem alkoholowym 390 tys. zł.
ale to jeszcze nie koniec. 500 tys. zł po-
dzielone będzie między organizacjami 
działającymi w dziedzinie kultury i upo-
wszechniania dziedzictwa kulturowego. 
– Konkursy ogłaszane są na bieżąco. 
oferta stale się zmienia, dlatego zachę-
camy do systematycznego śledzenia ofert 
w internecie na stronie www.slaskie.pl – 
wyjaśnia Krystyna rumieniuch.
Uwaga! warto wiedzieć, że konkur-
sy na dodatkowe środki dla organizacji 
pozarządowych ogłasza m.in. też mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Funduszu Inicjatyw obywatelskich, 
regionalne ośrodki Pomocy Społecznej 
i wiele innych instytucji. ES

otwarcie czytelni 
w mediatece
Już od 1 marca czytelnicy będą mogli 
korzystać z nowej przestrzeni w media-
tece XXI w. przy al. Piłsudskiego 16.
miejska Biblioteka Publiczna otwiera 
pierwszy dział w nowej siedzibie – me-
diatece. od marca będzie można ko-
rzystać z tymczasowej czytelni prasy 
bieżącej, która będzie czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 10–18. 
w ofercie znajdzie się ok. 140 tytułów 
prasy bieżącej.
Jednocześnie trwają prace w pozo-
stałych działach, które przygotowują 
się do otwarcia. w związku z pracami 
organizacyjnymi te działy, które do-
tychczas mieściły się w centrali przy 
ul. wyszyńskiego 27 (wypożyczalnia) 
oraz w Filii nr 7 przy al. Niepodległości 
110 (oddział dla dzieci, dział muzyczny 
i Książki mówionej) do odwołania nie 
przyjmują zwrotów książek, nie wysy-
łają upomnień i nie naliczają kosztów 
przetrzymywania.
Filie miejskiej Biblioteki Publicznej 
pracują bez zmian. SW

Prezydent podpisał
zgodnie z zapowiedziami, prezydent 
Tychów andrzej dziuba podpisał 23 
lutego zarządzenie w sprawie zakazu 
organizowania na terenach należących 
do gminy objazdowych przedstawień 
cyrkowych z udziałem zwierząt. 
zgodnie z zarządzeniem, poza zakazem 
udostępniania terenu cyrkom wykorzy-
stującym zwierzęta, miejskie jednostki 
nie będą także mogły promować takich 
przedstawień ani prowadzić dystrybucji 
biletów na nie.
o wprowadzenie tych przepisów wnio-
skował do prezydenta Klub radnych 
Inicjatywa Tyska. W

Budżet partycypacyjny ze zmianami 

Dodatkowa kasa dla nGo

wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku do Budżetu Partycypacyj-
nego na 2017 r. zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w czwartek 10 
oraz 17 marca w godzinach od 17.00 do 19.00 w budynku Urzędu miasta Ty-
chy przy al. Niepodległości 49 w sali 101 (I piętro).w ramach spotkania każdy 
z uczestników będzie mógł między innymi porozmawiać o swoich pomysłach, 
miejscach lokalizacji zadań czy kosztorysach z przedstawicielami wydziałów 
i jednostek Urzędu miasta Tychy.
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