
PIEKARSKI BUDŻET OBYWATELSKI
2 MLN ZŁ DO ROZDYSPONOWANIA

Piekary Śląskie zrealizowały już kilkadzie-
siąt pomysłów mieszkańców ii wciąż reali-
zują kolejne. Powstają boiska, siłownie ple-
nerowe, a także nowe place zabaw dla dzie-
ci. Przestrzeń miejska w naszym mieście 
staje się miejscem spotkań wielu mieszkań-
ców.
Teraz Ty zgłoś swój pomysł do budżetu 
obywatelskiego. To Ty wiesz najlepiej czego 

jeszcze brakuje w Twojej dzielnicy, co nale-
ży zmienić lub poprawić.

Jak możesz włączyć się w budżet oby-
watelski?
1. Zgłoś swój projekt.
2. Weź udział w publicznych prezentacjach 
projektów i dyskusjach w swojej dzielnicy.
3. Zagłosuj na najlepszy projekt.

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ 
DO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 
– RUSZA IV EDYCJA!

Mieszkańcy Piekar Śląskich już po raz czwarty mogą współdecydować 
o tym, na co zostaną przeznaczone 2 miliony złotych z budżetu miasta. 
Poprzednie edycje piekarskiego Budżetu Obywatelskiego cieszyły się 

zainteresowaniem. Powstały m.in. place zabaw, nowe obiekty sportowe 
dla dzieci i młodzieży, wyremontowane zostały ulice, powstały siłownie pod 

chmurką itp. Niektóre zwycięskie projekty są zrealizowane, inne 
- w trakcie wykonywania. Potrzeb we wszystkich dzielnicach naszego 

miasta jest wiele. Jestem przekonana, że w bieżącej edycji Budżetu 
Obywatelskiego dzięki Państwu zaangażowaniu znowu uda się rozpocząć 

w najbliższym czasie wiele społecznych czy kulturalnych przedsięwzięć. 
Może jest coś, co chcieliby Państwo zmienić w swojej dzielnicy, bądź 

wzbogacić ją o nową inwestycję? Stwarzamy taką możliwość. Każdy 
mieszkaniec może zaprezentować swój pomysł i złożyć projekt, do czego 

gorąco zachęcam!
Prezydent Miasta

Sława Umińska - Duraj

Budowa chodnika wzdłuż muru cmentarnego

Parking i chodnik przy ulicy Stefana Okrzei

Plac zabaw przy ulicy Rozdzienskiego Remont nawierzchni ulicy Demarczyka

Modernizacja Placu zabaw ,,Bąbel’’

Ruch pod chmurką

Materiał sfinansowany ze środków Gminy Piekary Śląskie.
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Składanie projektów trwa od 1 marca do 14 kwietnia 2017 roku.

Wypełnij formularz w formie papierowej. Możesz go 
pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.piekary.pl 
lub otrzymać wydrukowany w Punkcie Informacyjnym 
Budżetu Obywatelskiego. Tam też należy przekazać wypełnio-
ny formularz (osobiście albo listownie na adres Punktów In-
formacyjnych z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”).

Możesz również wypełnić formularz przez Internet. 
Formularz zgłoszeniowy internetowy dostępny na stronie 
www.obywatelski.piekary.pl.

Punkty Informacyjne IV edycji Budżetu Obywatelskiego:
1. Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84.
2. Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Szymanowskiego 2 b.
3. Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Roździeńskiego 99.
4. Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark,
ul. Roździeńskiego 2a.
5. Filia Miejskiej Biblioteki nr 6, ul. Partyzantów 2.
6. Ośrodek Kultury Andaluzja, ul. Oświęcimska 45.
7. Miejskie Centrum Informacji i Turystyki, ul. Bytomska 157.
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3.
10. Filia Miejskiej Biblioteki nr 1, ul. Leśna 22.
11. Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49.

Zgłoś projekt! 
A już w 2018 roku tak może wyglądać 

plac zabaw w Twojej dzielnicy

1. Składanie projektów: 
od 1 marca do 14 kwietnia 2017 roku.
2. Weryfikacja i opiniowanie projektów przez Urząd Miasta: 
do 28 kwietnia 2017 roku.
3. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych pod głosowanie: 
do 5 maja 2017 roku.
4. Publiczna prezentacja projektów: 
od 6 do 14 maja 2017 roku.
5. GŁOSOWANIE INTERNETOWE  mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty 
do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl odbywa się: 
od 22 maja do 11 czerwca 2017 roku.
6. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania 
w punktach głosowania: 
odbywa się: od 22 maja do 5 czerwca 2017 roku.
7. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów:
 do 14 czerwca 2017 roku.
8. Realizacja:
 2018 rok.

1. Obszar Brzeziny Śląskie: 
4429 mieszkańców 178 441 zł
2. Obszar Brzozowice: 
1858 mieszkańców 103 882 zł
3. Obszar Dąbrówka Wielka: 
3948 mieszkańców 164 492 zł
4. Obszar Józefka i Oś. Wschód: 
3437 mieszkańców 149 673 zł
5. Obszar Kamień i Osiedle Powstańców: 
8139 mieszkańców 286 031 zł
6. Obszar Kozłowa Góra: 
3013 mieszkańców 137 377 zł
7. Obszar Piekary: 
10377 mieszkańców 350 933 zł
8. Obszar Osiedle Wieczorka: 
12004 mieszkańców 398 116 zł
9. Obszar Szarlej: 
5823 mieszkańców 218 867 zł

HARMONOGRAM IV EDYCJI PIEKARSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO NA DZIELNICE

 Budżet obywatelski w Piekarach Śląskich, 
to przeniesienie pomysłów i potrzeb 

mieszkańców w teraźniejszy czas. Można 
zaplanować przydatną inwestycję w swojej 

okolicy i zrealizować ją w krótkim czasie. Tym 
sposobem poprawia się funkcjonalność oraz 
wygląd Naszego miasta. Pani Koordynator 

jak i wszystkie osoby zaangażowane 
w Budżet Obywatelski z ramienia Urzędu 

Miasta, wykazują się chęcią pomocy każdej 
zainteresowanej osobie, fachowością pracy 

i bardzo dobrą znajomością tematu tej części 
budżetu miasta.”

– pomysłodawca zwycięskiego projektu 
w dzielnicy Piekary w II edycji budżetu 

obywatelskiego „Boisko do siatkówki (I etap) 
i Siłownia zewnętrzna (II etap) w dzielnicy 

Piekary” Radosław Chrzan.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZGŁOSIĆ SWÓJ PROJEKT?

Rozbudowa bazy sportowej na Osiedlu Powstańców Śląskich.
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Masz naprawdę bardzo duże 
możliwości działania. Mo-
żesz zgłaszać zadania inwe-
stycyjne, np. budowa pla-
cu zabaw, boiska, siłowni 
pod chmurką czy postawie-
nie latarni, różnego rodza-
ju działania na rzecz inte-
gracji społeczności lokal-
nej, jak również wydarze-
nia – kino plenerowe, potań-
cówki i inne.
Katalog zadań obejmu-
je wiele obszarów, m.in.: 
sport, rekreację, edukację, 
kulturę, komunikację, ochro-

nę środowiska, pomoc spo-
łeczną, przestrzeń publiczną, 
zieleń miejską,a także działa-
nia interdyscyplinarne.

KRYTERIA, KTÓRE MUSI 
SPEŁNIAĆ PROJEKT
Zgłoszony pomysł zostanie 
sprawdzony przez pracow-
ników urzędu, którzy spraw-
dzą możliwość jego realizacji. 
Sprawdzą m.in.
· zgodność z obowiązującymi 
przepisami,
· możliwość realizacji 
we wskazanej lokalizacji,

· możliwość realizacji w cią-
gu roku,
· zgodność z kompetencja-
mi miasta (dzielnic lub jedno-
stek),
· zgodność ze strategiami 
i programami miasta.
Projekty, które po przeprowa-
dzeniu analizy, zostaną uzna-
ne za możliwe do realizacji 
trafiają pod głosowanie. Po-
mysły wybrane przez miesz-
kańców w głosowaniu zosta-
ną zrealizowane przez Miasto 
w 2018 r.

JAKIE POMYSŁY MOGĘ 
ZGŁOSIĆ?Szanowni Mieszkańcy.

2 miliony złotych może być Wasze! 
Na co przeznaczycie te pieniądze?  

Piszcie projekty, reklamujcie je, 
zachęcajcie innych do głosowania! 

Może to ostatnia taka szansa? 
Czekam na Wasze pomysły. Chętnie 

pomogę w pisaniu wniosku.  Poradzę 
jak zorganizować kampanię 

reklamową. Maciej Czempiel tel. 
501453942 mbczempiel@gazeta.pl

– Radny Maciej Czempiel

Głosować można:
1. Za pomocą internetu
GŁOSOWANIE INTERNETOWE MIESZKAŃCÓW za pomocą 
wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stro-
nie internetowej www.obywatelski.piekary.pl odbywa się: 
od 22 maja do 11 czerwca 2017 roku.

2. W sposób tradycyjny:
Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej 
karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: 
od 22 maja do 5 czerwca 2017 roku.

GŁOSOWANIE

Forum piekarskibudzetobywatelski.pl oraz fanpage Piekarskie Forum 
Dyskusyjne powstały z inicjatywy Piekarskiej Grupy Inicjatyw.

Są to miejsca, gdzie wszyscy mieszkańcy zainteresowani budżetem 
obywatelskim mogą się swobodnie wypowiadać. Ideą BO jest wspólne 

wypracowywanie rozwiązań, a nie stosowanie formuły tzw. plebiscytu. 
Można tu więc na bieżąco zgłaszać swoje uwagi co do samej procedury 

BO, proponować usprawnienia, które mogą posłużyć jako materiał 
wyjściowy przy przygotowywaniu projektu uchwały BO na kolejny 

rok. Zarówno na forum, jak i na fanpage, możemy prowadzić dyskusje 
na temat pomysłów i projektów lub zgłaszać nurtujące nas wszystkich 

problemy. Funkcjonalność zarówno forum, jak i fanpage, jest na bieżąco 
dostosowywana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jako PGI staramy 

się szybko i sprawnie reagować na uwagi lokalnej społeczności. Gorąco 
zachęcamy mieszkańców do korzystania z forum, gdyż razem możemy 

wypracować jeszcze lepsze rozwiązania dla naszego miasta, jak 
i poszczególnych dzielnic.

– przedstawiciel Piekarskiej Grupy Inicjatyw.

FORUM DYSKUSYJNE
www.piekarskibudzetobywatelski.pl 
www.facebook.com/Piekarskie-Forum-Dyskusyjne

DODATKOWE 
INFORMACJE
I WSPARCIE

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz 
skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego. Uzyskasz pomoc 

w wypełnianiu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących 
m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

KONTAKT
Wydział Polityki Gospodarczej

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

tel: 32 39 39 408
tel. kom.: +48 533 922 055

e-mail: pbo@piekary.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej
tel.: 32 776 14 61

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 39 39 319

Obchody jubileuszu 105-lecia istnienia Chóru „Halka” Montaż lustra drogowego na Józefce

Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15Siłownia pod chmurką na ul. Sikorskiego
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PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

  

 

.......Piekary Śląskie, 05.03.2017r........ 
(miejscowośd, data) 

 
  
 

  
 

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu  
obywatelskiego1) 

Projektodawca: 
 

Imię i nazwisko Jan Kowalski 
 
 

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu, mieszkania 
kod pocztowy, miejscowośd) 

Piekary Śląskie, kod pocztowy: 41 - 940 
ul. Bytomska 1 

 

Telefon kontaktowy 123-456-789 
 

Adres e-mail jankowalski@onet.pl 
 
 

Nazwa projektu (maksymalnie 80 znaków) 

Radosny Plac Zabaw 
 

 

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 500 znaków) 

Radosny Plac Zabaw dla dzieci zlokalizowany w Parku przy zbiegu ulic Bytomskiej i Ziętka. 
 
 
 
 
 

Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania) 

Ulica i nr / Rejon ulic 
 

Zbieg ulic Bytomskiej i Ziętka 

Inne istotne informacje 
dot. lokalizacji 
 

 

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru) 

 edukacja  komunikacja/ drogi  kultura  

 ochrona środowiska  pomoc społeczna  X    przestrzeo publiczna 

X    sport   zdrowie   zieleo miejska  

 inna (proszę wskazad)  
 

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru) 

X   dzieci  młodzież X   dorośli 
 
                                                 
1) Wypełnia projektodawca. 

Okręg Piekary 

 

(nazwa Okręgu) 

 

  

 

 seniorzy  studenci  osoby z niepełnosprawnością 

X    rodziny z dziedmi  wszyscy mieszkaocy okręgu 

 inni (proszę wskazad)  
 

Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków) 
Projekty nie mogą zawierad wskazao konkretnych producentów lub firm realizujących 

 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku u zbiegu ulic Bytomskiej i Ziętka w Piekarach 

Śląskich. W omawianym parku istnieje już plac zabaw, jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie oraz 

ilość dzieci w tej dzielnicy istnieje konieczność znacznej rozbudowy placu zabaw. Szczegółowy zakres 

projektu przedstawiono w punkcie „Wstępny kosztorys propozycji projektu”. (…) 

  ew. cd. w załączniku nr  ...... 
 

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków) 

 

W omawianym parku istnieje już plac zabaw, jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie oraz ilość dzieci 

w tej dzielnicy istnieje konieczność znacznej rozbudowy placu zabaw. (…) 

 

 

 

 

  ew. cd. w załączniku nr  ..... 
 
 
 
 
 

 

  

 

Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych: 
 

Wyposażenie placu zabaw: 

- urządzenie wielofunkcyjne – zawierające co najmniej 2 wieże, 2 zjeżdżalnie, mostek liniowy lub łukowy, 

ściankę wspinaczkową, drabinkę, 

- dwie huśtawki pojedyncze, 

- huśtawkę wagową, 

- piaskownica, 

- kiwak sprężynowy, 

- ławki, 

- kosze na śmieci, 

- bezpieczna nawierzchnia. 

 

 

Całkowity koszt projektu 190 000 zł 
 

 ew. cd. w załączniku nr  ..... 
  

 

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?  nie X tak 

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach: 
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji) 
 
 
 
Koszt sprzątania, wymiany piasku w piaskownicy oraz konserwacja placu zabaw 
 

  ew. cd. w załączniku nr  ..... 
 

Załączniki: 
ze  warzanie  

A. Wymagane w każdym projekcie 

 lista zawierająca podpisy minimum 15 osób popierających niniejszą propozycję projektu do 
budżetu obywatelskiego. 

 potwierdzenie przyjęcia2) 
 

B. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)   

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w procesie 

budżetu obywatelskiego:  

 

 

  

 

 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia1) 
 

Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu do 
celów realizacji budżetu obywatelskiego:  

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

C. Dodatkowe inne (numerowane): 
 

 1. 
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 2. 
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 3. 
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 4. 
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, 
ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w celu 
realizacji budżetu obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie2). 
 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Piekary Śląskie, 
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się 
z treścią Uchwały Nr XXXI/384/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie konsultacji z 
mieszkaocami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2018. 
 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu 
Piekary Śląskie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej 
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeo. 
 

....................Jan Kowalski…....................... 
Podpis projektodawcy 

 
 

Adnotacje urzędowe: 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1) Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 
2) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84. Dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwośd ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania 
nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.  


