
INFORMATOR
URZĘDU MIASTA

MYSZKÓW
4/2016

NOWA SCENA
Kończymy kolejny etap rozbudowy „Dotyku Jury”, 
jakim jest duża, profesjonalna scena. Chciałbym 
tam organizować plenerowe koncerty, kino letnie 
oraz wiele innych podobnych atrakcji. Z każdym 
zakończonym etapem obiekt zyskuje na znaczeniu. 
Jest dla mnie ogromną radością widzieć, że tak licznie 
korzystacie Państwo z tego obiektu. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Zapraszam Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety 
badającej potrzeby mieszkańców Myszkowa  
i powiatu myszkowskiego w zakresie komunikacji 
rowerowej. Ankieta jest pochodną spotkania Zespołu 
ds. koordynacji prac nad stworzeniem spójnej 
sieci tras rowerowych w powiecie myszkowskim -  
http://miastomyszkow.pl/aktualnosc-1834-ankieta_sciezki_
rowerowe.html

ZAPROSZENIA
4 czerwca już po raz piąty zapraszam Państwa 
na charytatywne przedstawienie. W tym roku 
przeniesiemy się do średniowiecza i lasów  
Sherwood na sztukę „Lady Robin Hood”. Podobnie 
jak w roku poprzednim gramy dla dzieci z 
niepełnosprawnością, wspierając Stowarzyszenie 
Kreatywni. 
Bilety do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu 
Kultury.

12 CZERWCA – XXXVII MIĘDZYNARODOWY  
BIEG V STAWÓW 
(zapisy drogą elektroniczną trwają do 8 czerwca)

19 CZERWCA – DUATHLON
(3 km bieg + 10 km rower + 3 km bieg)

Zapisy oraz regulaminy dostępne są również na 
stronie www.mosirmyszkow.pl

Osoby do kontaktu: Piotr Wysocki 531-066-999, 
Marek Woliński 696-928-811.



SZANOWNI PAŃSTWO!

Drogi i remonty
To wydanie informatora 
rozpocznę od remontów 
dróg. Do tej pory 
mechaniczne profilowanie 
wraz z zagęszczeniem wykonaliśmy na ulicach: 
Ceramicznej od ul. Słowackiego do Jana Pawła II oraz 
ul. Nierada na odcinku od ul. Koronacyjnej do drogi 
powiatowej, Wesołej, Klonowej i Sadowej. 

Natomiast ręczne uzupełnianie ubytków wraz  
z mechanicznym zagęszczeniem zakończyliśmy 
na ulicach: Młyńskiej, Parkowej, Małej Szpitalnej, 
Kowalskiej, Rymarskiej, Murarskiej, Szewskiej, Podgórnej, 
Gołębiej, Pszennej, Ziemniaczanej, Buraczanej, 
Chmielnej, Gryczanej, Lnianej, Urodzajnej, Dorodnej.  
Na ulicach: Sikorka, Wiśniowa, Kasztanowa, Gospodarcza 
oraz na ul. Żeromskiego zostały położone płyty JOMB,  
w części zaś wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego.   
Na drogach bitumicznych w ul. Osińska Góra, Grzybowa, 
Czarnieckiego, Słowackiego (za krzyżówką w stronę 
Dzierżna), Granicznej położyliśmy nakładki asfaltowe. 
Pozostały nam do zrobienia pobocza, ewentualna 
regulacja zjazdów na posesje, ułożenie nawierzchni na 
skrzyżowaniach oraz prace porządkowe i wykończeniowe.  

ETAPY POSTĘPOWANIA W „BUDŻET PARTYCYPACYJNYM”
Od 9 maja oddaliśmy do Państwa dyspozycji stronę 
internetową, dotyczącą budżetu partycypacyjnego. 

Wchodząc na www.twojbudzet.miastomyszkow.pl  można 
zapoznać się ze wszystkim informacjami dotyczącymi 
tego przedsięwzięcia.  
Korzystając jednak z tego sposobu przekazywania 
informacji, jakim jest Informator, pragnę powiedzieć  
o ważniejszych aspektach dotyczących budżetu. Jesteśmy 
w trakcie realizacji 10 zadań, które wybraliście Państwo 
w grudniowym głosowaniu. Wkrótce rozpocznie się druga 
edycja Budżetu Partycypacyjnego. 

ZWIĘKSZONA KWOTA
Pragnę poinformować, że w przyszłym roku kwota na 
realizację zadań w ramach Myszkowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego wyniesie 1.080.000,00 zł, a tym samym 
każda z dzielnic będzie miała zwiększoną kwotę do  
120 tys. zł. 
Przypominam, że by zadanie zostało poddane głosowaniu, 
muszą być spełnione określone warunki:

• wartość projektu nie może przekraczać kwoty 120 tys. 
zł.,

• projekt musi być realizowany na majątku gminy,
• projekt musi mieścić się w zadaniach własnych gminy,
• realizacja projektu musi zmieścić się w ciągu roku 

budżetowego.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW I WERYFIKACJA
Projekty będzie można zgłaszać od 1 do 30 czerwca 2016r.
Możliwość zgłoszenia projektu w danej dzielnicy ma każdy 
mieszkaniec.
Formularze można pobrać z naszej strony  
www.twojbudzet.miastomyszkow.pl lub w Biurze 
Podawczym Urzędu Miasta (okienko przy wejściu  
do urzędu). Wniosek musi zostać poparty 25 podpisami 
mieszkańców danej dzielnicy.

Do 5 lipca br. zostanie opublikowana lista wszystkich 
zgłoszonych propozycji  projektów.
Każdy zgłoszony projekt przejdzie weryfikację Zespołu 
ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz merytorycznych 
wydziałów.
Do 5 października zostanie opublikowana lista projektów 
dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów 
odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

GŁOSOWANIE
W tym roku będziemy mieć wybór głosowania – osobiście 
lub przez Internet.
Głosowanie przez Internet potrwa przez 5 dni  

od 18 do 22 listopada 2016 r. i zakończy się o godz. 1800

Głosowanie bezpośrednie odbędzie się 22 listopada  
od godz. 730 do 1800 w następujących placówkach:
Będusz – remiza OSP ul. Wyzwolenia 34
Centrum – Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 15
Ciszówka – Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Jedwabna 93
Mijaczów – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Leśna 1
Mrzygłód – remiza OSP ul. Rynek 18
Mrzygłódka - remiza OSP ul. Pogodna 4
Nowa Wieś - remiza OSP ul. Nowowiejska 2
Podlas - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gałczyńskiego 7
Pohulanka – Zespół Szkół Publicznych Nr 2 ul. Jaworznicka 34

WAŻNE!
Wprowadziliśmy pewną ważną zmianę.  Głosując możecie 
Państwo dokonać wyboru. Nie musicie głosować na 
projekt w dzielnicy w której mieszkacie, lecz na każdy inny, 
który zyska Wasze zainteresowanie. Oczywiście, każdy 
głosujący ma tylko jeden głos, oddanie więcej głosów 
sprawi, że nie będzie on ważny. 

WYNIKI WYBORÓW
W wyniku głosowania  w każdej z dzielnic powstanie 
„Lista projektów”, uporządkowana według liczby ważnie 
oddanych głosów. Za wybrane będzie się uważało 
projekty, które zyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli przeznaczonej dla danej dzielnicy czyli 
120 tys. zł.
Wyniki z nazwami projektów umieścimy na:

• naszej stronie internetowej www.miastomyszkow.pl,
• stronie budżetu partycypacyjnego  

www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
• w Informatorze Urzędu Miasta

Podział miasta na dzielnice wraz przyporządkowanymi 
im ulicami znajdziecie Państwo na stronie Budżetu 
Partycypacyjnego.
Jesienią spotkam się z Państwem w poszczególnych 
dzielnicach by omówić ważne dla miasta sprawy oraz  
realizowane i przyszłe projekty w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod  
34 313 26 82 w. 114, 138, 168


