
Krok piąty
By omówić wnioski oraz przedstawić procedurę 
wyboru zaproponowałem mieszkańcom spotkania 
w dzielnicach. Harmonogram tych spotkań 
przedstawia się następująco:
• Centrum - 12 listopada g. 18.00 (MDK)
• Pohulanka - 16 listopada g. 18.00 ( ZSP Nr 2)
• Ciszówka - 17 listopada  g.18.00 (SP Nr 4)
• Mijaczów – 19 listopada g. 18.00 (ZSP Nr 1)
• Będusz - 23 listopada g.18.00 (Remiza OSP)
• Nowa Wieś- 24 listopada g. 18.00 (Remiza OSP) 
• Podlas - 26 listopada g.18.00 (Środowiskowy Dom 

Samopomocy ul. Gałczyńskiego)
• Mrzygłód - 30 listopada g. 18.00 (Remiza OSP)
• Mrzygłódka – 1 grudnia g. 18.00 (Remiza OSP) 

Krok szósty
8 grudnia, w tych samych miejscach, w których 
odbywają się coroczne spotkania burmistrza 
z mieszkańcami, odbędzie się głosowanie nad 
wnioskami. Lokale wyborcze  będą czynne od  
g. 7.30 do g.18.00. Wniosek, który w danej dzielnicy 
zdobędzie największą liczbę głosów zrealizujemy  
w 2016r.

Masz ukończone 16 lat, przyjdź do lokalu 
wyborczego i zagłosuj! 
Zdecyduj, który projekt zrealizować  
w Twojej dzielnicy w 2016r. !

Dodatkowe informacje znajdują 
się na naszej stronie internetowej  
www.miastomyszkow.pl w zakładce 
„budżet partycypacyjny” lub bezpośrednio 
pod numerami telefonów 34/313-26-82  
w. 114 (p. nr 24)  lub w.168 (p. nr 105)

INFORMATOR
URZĘDU MIASTA

MYSZKÓW
5/2015



SZANOWNI PAŃSTWO!

Ten numer Informatora w całości  
został poświęcony budżetowi 
partycypacyjnemu.  Budżet 
partycypacyjny to demokratyczny 
proces dyskusji i podejmowania 
decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy decyduje  
o tym w jaki sposób wydać  wydzieloną część z budżetu 
gminy. Budżet ten jest najczęściej tworzony poprzez 
takie narzędzia jak: poznanie priorytetów w wydawaniu 
pieniędzy przez samych członków wspólnoty, wybór 
osób reprezentujących daną wspólnotę, wsparcie 
techniczne ze strony władz gminy, głosowanie nad 
priorytetowymi wydatkami i wreszcie realizacja 
pomysłu, mająca bezpośrednie przełożenie na jakość 
życia danej wspólnoty. Dzisiaj jesteśmy prawie na 
finiszu tego ważnego przedsięwzięcia, które od nas 
wszystkich wymagało  wiele pracy i determinacji.  
Nagrodą będzie realizacja tych  przedsięwzięć.

Krok pierwszy
W celu prawidłowego i sprawnego przebiegu realizacji 
zamierzenia powołałem pięcioosobowy  zespół  
pod nazwą” Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego”, 
który opracował i czuwał nad kalendarzem działań 
związanym z przyjmowaniem wniosków. Na każdą  
z 9 dzielnic przeznaczono po 100 tys. zł. 

Krok drugi
Do Komisji, ze wszystkich dzielnic wpłynęły  
32 wnioski  w tym jeden po terminie dlatego nie był 
rozpatrywany, drugi nie spełniał warunku by jego  
realizacja nie przekracza 100 tys. zł.. Liczba wniosków 
z poszczególnych dzielnic poddanych pod głosowanie  
przedstawia się następująco: Centrum-3, Pohulanka-4, 
Ciszówka-5, Mijaczów-3, Będusz-2, Nowa Wieś-5, 
Podlas-3, Mrzygłód-4, 
Mrzygłódka -1. W  dzielnicy Mrzygłódka nie będzie  
zatem głosowania nad  wnioskiem. Składane wnioski 
najczęściej dotyczyły budowy placów zabaw, remontów 
chodników i dróg.

Krok trzeci
Zespół analizował wszystkie wnioski, pod kątem 

ewentualnych braków formalnych, a następnie  
Wydziały mające w swej kompetencji inwestycje 
i  gospodarkę nieruchomościami, merytorycznie je 
weryfikowały. Wnioski musiały spełniać następujące 
wymogi: zadanie  musi być realizowane na mieniu 
gminy i być zadaniem  własnym Gminy w rozumieniu 
Ustawy o Samorządzie Gminnym, jego koszt nie 
może być większy niż 100 tys zł., a okres realizacji 
zamyka  się w czasie jednego roku budżetowego 2016.  
W czasie weryfikacji wniosków, odbywały się 
konsultacje wnioskodawców z  pracownikami Urzędu  
celem  ich uzupełnienia.

Krok czwarty
Po ostatecznej ocenie przez konsultujące  Wydziały 
UM,  do głosowania w poszczególnych dzielnicach 
zakwalifikowano następujące wnioski.

CENTRUM
• przebudowa tarasu-podestu przy sklepach w bloku  

ul. Skłodowskiej 6,
• budowa placów zabaw dla dzieci przy  

ul. Skłodowskiej (między blokiem 12A i 14), przy  
ul. Sikorskiego ( miedzy blokami  49 i 51) oraz 
na terenie zdegradowanego boiska, osiedle 
Sikorskiego/Skłodowskiej, 

• budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego.     

POHULANKA 
• budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2, 
• budowa ciągu pieszo –rowerowego w ul. Millenium,
• budowa placu  zabaw i rekreacji „Millenium” przy  

ul. Millenium, 
• nordic  walking dla każdego przy kompleksie „Dotyk 

Jury”. 

CISZÓWKA
• budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej na terenie placu szkolnego przy  
ul. Jedwabnej,

• bezpieczna droga do szkoły w ul. Jedwabnej poprzez 
zamontowanie tablic świetlnych w obu kierunkach,

• utwardzenie płytami IOMB ul. Pohulańskiej,
• budowa placu zabaw i mini siłownia „Ciszówka” przy 

ul. Pięknej,

• budowa chodnika w ul. 8 Marca.

MIJACZÓW
• budowa parku leśnego „Michałów” przy ul. Okrzei, 
• utworzenie miejsc parkingowych, położenie nowych 

chodników, skrzyżowanie ul. Aleja Wolności 27  
i ul. Korczaka, 

• remont drogi w ul. Okrzei.  

BĘDUSZ
• budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia,
• doposażenie strażnicy Smudzówka-Będusz. 

NOWA WIEŚ
• remont dróg gruntowych w ul. Rymarskiej  

i  ul. Murarskiej ,
• budowa placu zabaw na styku  ul. Słowackiego  

i ul. Bocianiej, 
• budowa chodnika w ul. Nowowiejskiej ( od ronda 

przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią),
• „Być aktywnym „- budowa siłowni zewnętrznej  na 

styku ulic Bocianiej, Słowiczej i Słowackiego,
• budowa nawierzchni w ul. Żurawiej.

PODLAS
• nawierzchnia gruntowa w ul. Żareckiej i ul. Żniwnej 

(uzupełnienie ubytków, mechaniczne  profilowanie 
z zagęszczeniem, remont drogi gruntowej, 
karczowanie krzewów),

• utwardzenie ul. Topolowej frezem asfaltowym, 
• budowa chodnika w ul. Jana Pawła II.

MRZYGŁÓD
• przebudowa- dojazd do boisk sportowych wraz  

z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu  
ul. Plac Sportowy, 

• budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ZS-P Nr 4,  

• budowa fitness parku przy ZS-P Nr4,
• budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 

przedszkolnym przy ZS-P Nr 4.

MRZYGŁÓDKA
• położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorka.


