SZANOWNI PAŃSTWO!
To od Was zależy teraz, który z zatwierdzonych
wniosków
uzyska
akceptację
społeczną.
Zarówno forma jak i sposób promocji wniosków
leży w Państwa gestii.
Na
naszej
stronie
internetowej
www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
mogą
Państwo zapoznać się z uzasadnieniem
odrzuconych wniosków.
W tym roku będziecie Państwo mogli głosować
bezpośrednio
lub za pomocą Internetu.
Głosowanie przez Internet potrwa pięć dni
od 18 listopada (od godz. 0000) do 22 listopada
(do godz. 1800). Wystarczy wejść na stronę
www.twojbudzet.miastomyszkow.pl,
wybrać
dzielnicę, w której chcemy zagłosować i wypełnić
formularz.
Głosowanie bezpośrednie w dzielnicach będzie
się odbywać 22 listopada br. i potrwa od godz.
730 do godz.1800.
Proszę pamiętać, że można oddać tylko jeden
głos.
Nowościami tej edycji budżetu partycypacyjnego
są:
• 120 tys. zł na każdą dzielnicę (o 20 tys. zł
więcej niż w roku poprzednim),
• możliwość głosowania bez wychodzenia
z domu, za pomocą Internetu,
• możliwość głosowania na projekt nie będąc
mieszkańcem dzielnicy,
• zniesienie bariery wiekowej.
Zapraszam Państwa na coroczne spotkania,
na których oprócz budżetu partycypacyjnego
będziemy poruszać inne, równie ważne sprawy
dotyczące dzielnic i miasta Myszkowa w całości.
Mijaczów – 10 październik, godz. 1800
ZSP Nr 1 ul. Leśna

Będusz - 11 październik, godz. 1830
remiza OSP ul. Wyzwolenia
Mrzygłódka - 12 październik, godz. 1800
remiza OSP ul. Pogodna
Mrzygłód - 17 październik, godz. 1800
remiza OSP ul. Rynek
Pohulanka - 18 październik, godz. 1830
ZSP Nr 2, ul. Jaworznicka
Centrum - 19 październik, godz. 1800
MDK, ul. 3 Maja
Podlas - 20 październik, godz.1800
Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Gałczyńskiego
Nowa Wieś – 24 październik, godz.1800
remiza OSP, ul. Nowowiejska
Ciszówka – 25 październik, godz. 1830
SP Nr 4, ul. Jedwabna
Plac zabaw w dzielnicy Będusz, zrealizowany
w ramach budżetu partycypacyjnego
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy na końcówce
realizacji
pierwszej
i w trakcie procedury
drugiej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. W tym wydaniu Informatora
przedstawię Państwu wykaz wniosków, które
zostały zakwalifikowane do
listopadowego
głosowania.
Do budżetu partycypacyjnego na 2017 rok
wpłynęło w sumie 30 wniosków; dwa z nich
zostały wycofane przez zgłaszających, cztery
wnioski otrzymały negatywną opinię, dwa zostały
złożone na to samo zadanie- wnioski połączono.
Pozytywną opinię otrzymały 23 wnioski i one
zostaną poddane głosowaniu.
Oto wykaz tych wniosków:
DZIELNICA MIJACZÓW
• „Przebudowa drogi w ul. Mała Szpitalna wraz
z odwodnieniem na odcinku ok. 120 m”
• „Park Leśny Michałów”
• „Remont drogi dojazdowej do budynków 24
i 24A przy Al. Wolności”
DZIELNICA MRZYGŁÓDKA
• „Asfaltowa Palmowa”
DZIELNICA CISZÓWKA
• „Remont chodnika w ul. Waryńskiego,
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu
szkolnego”
DZIELNICA NOWA WIEŚ
• „Remont drogi o nawierzchni gruntowej
w ul. Rymarskiej”

• „Remont drogi o nawierzchni gruntowej
w ul. Jaskółczej”
• „Aktywnym być - siłownia zewnętrzna (plac
zabaw przy ulicach: Słowicza, Bociania,
Słowackiego)”
DZIELNICA PODLAS
• „Remont ulicy Pszennej, Ziemniaczanej,
Żniwnej i Żareckiej”
• „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy
Osińska Góra od skrzyżowania z ul. Grzybową
do ostatnich zabudowań mieszkalnych”
DZIELNICA BĘDUSZ
• „Rozbudowa
zaplecza
ratowniczotechnicznego OSP Smudzówka”
• „Mikro plac zabaw przy ul. Folwarcznej”
• „Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego
na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie
terenu kostką brukową i wykonanie schodów
terenowych wraz ze zjazdem dla wózków
i rowerów”
• „Utwardzenie działki nr 848/3 kostką brukową
(dojazd do działki nr 848/2 szerokość od 3,60
- 5,40 m długość 74,6 m powierzchnia 350m²)”
• „Bezpieczna szkolna zabawa- budowa placu
zabaw przy SP nr 7”
• „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i dzieci
przy placu zabaw w Będuszu poprzez budowę
chodnika od Kościoła do Kapliczki wraz
z oznakowaniem drogowym”
DZIELNICA MRZYGŁÓD
• „Przebudowa- dojazd do boisk sportowych wraz
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu
ulicy Plac Sportowy od skrzyżowania - zjazd
z ulicy Włodowskiej”

DZIELNICA CENTRUM
• „Przebudowa chodnika po prawej stronie ulicy
Wyszyńskiego” (złożono dwa wnioski na to
samo zadanie, wnioski połączono)
• „Nawierzchnia na drodze SUCHA STOPA”
ul. Ceramiczna od nr 9B do nr 11E”
• „Boiska na 5-tkę” (ZSP Nr 5)”
• „Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA”
DZIELNICA POHULANKA
• „Ciąg pieszo-rowerowy w ulicy Millenium
od ulicy Stawowej”
• „Obiekt sportowy bieżnia lekkoatletyczna,
urządzenie street workaut park”
Wnioski, które nie przeszły pomyślnie etapu
weryfikacji to:
DZIELNICA NOWA WIEŚ
• „Zakup materiałów dla budowy wodociągu
na ulicy Bocianiej”
DZIELNICA MIJACZÓW
• „Aranżacja terenu zielonego rekreacyjnego dla
mieszkańców osiedla oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Mijaczów (teren
pomiędzy blokami przy ul.Leśna 5 i 5a,
a blokiem przy ul. Al. Wolności)
DZIELNICA POHULANKA
• „Śladami dinozaurów (trasy zdrowia PZU,
kompleks sportowo-rekreacyjny Dotyk Jury)”
DZIELNICA BĘDUSZ
• „Oświetlenie terenu placu zabaw poprzez
montaż
masztów
oświetleniowych
ul. Wyzwolenia”

