
Drodzy Częstochowianie!

Zachęcam do sięgnięcia po kolejny numer „Informatora ZGM TBS”. Szczególnie, 
że w tym numerze przeczytacie w jaki sposób realnie możecie zmieniać Wasze otocze-
nie – osiedle, dzielnicę, Częstochowę. Taką możliwość daje Wam budżet obywatelski. 

W 2016 r. do wydania będzie ponad 6,6 mln zł z budżetu miasta, a to o prawie milion zło-
tych więcej, niż w poprzedniej edycji  budżetu partycypacyjnego. W ubiegłym roku aktywnie 
włączyliście się w jego tworzenie. W sumie wpłynęło ponad 500 różnych propozycji zadań. 
Zdecydowana większość dotyczyła placów zabaw, placów rekreacji ruchowej czy chodników. 
Było też sporo oryginalnych pomysłów, takich jak choćby miejska wypożyczalnia rowerów, 
ścianka wspinaczkowa, skate park czy strzelnica miejska. Obecnie wiele z tych zadań jest 
w fazie realizacji, a mieszkańcy, zwłaszcza ci, których pomysły „przeszły” w głosowaniu - 
mogą mówić o sukcesie.  

W tym roku Częstochowa ma kolejną szansę i kolejny budżet tworzony przez obywateli. 
Czasu jest już niewiele, bo propozycje do budżetu obywatelskiego będą przyjmowane tylko do 
27 lipca.  Aby zgłosić zadanie do realizacji wystarczy tylko opisać swój pomysł na specjalnym 
formularzu. Więcej szczegółów dotyczących trybu zgłaszania pomysłów i samego głosowania 
znajdziecie w obecnym numerze. 

Liczy się każdy głos. Także Twój. 
Budżet obywatelski. BO warto!

                                                                               Prezydent Miasta Częstochowy

bezpłatny informator 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Częstochowie

nr 2 / 2015
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Co to jest budżet  obywatelski?

Ile pieniędzy jest do rozdysponowania?

Główne zasady częstochowskiego budżetu obywatelskiego

Zgłaszanie propozycji zadań
27 maja - 27 lipca

Budżet  obywatelski to forma udziału mieszkańców w planowaniu finansów miasta.  Miesz-
kańcy decydują na co wydać część środków budżetu miasta Częstochowy w kolejnym roku.

Na realizację zadań w ramach drugiej edycji Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego 
przeznaczono 6 661 679 zł., w tym:

•	 na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 1 665 420 zł,
•	 na zadania o charakterze dzielnicowym: 4 996 259 zł.

Zadania  finansowane z częstochowskiego budżetu obywatelskiego:
•	 mogą mieć charakter ogólnomiejski lub dzielnicowy,
•	 muszą być zadaniami własnymi gminy i powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie 

jednego roku budżetowego,
•	 mogą być realizowane na gruntach nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz    
       nieprzeznaczonych do sprzedaży lub na inny cel, których właścicielem jest Gmina Miasto 
     Częstochowa (dotyczy zadań inwestycyjnych).

Propozycje zadań można zgłaszać na 2 sposoby:
   1) pisemnie, na specjalnym formularzu, 
•	 Formularz dostępny jest:
•	 na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
•	 w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 29, 1 piętro), 
•	 w informacjach ogólnych dwóch głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy        

(ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),
•	 w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl.
   Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć:
•	 osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
•	 pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

   2) elektronicznie:
a) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej 
    www.konsultacje.czestochowa.pl
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowy:  
    www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl.

Budżet Obywatelski 
w Częstochowie

BO warto!
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Publikacja złożonych propozycji zadań
  3 sierpnia 2015 r.

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Wszystkie złożone propozycje zadań zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.konsultacje.czestochowa.pl.

•	 Propozycja zadania musi mieścić się w kategorii zadań własnych miasta. Katalog tych 
zadań określa Rozdział 2, art. 6, oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

•	 Należy wskazać dokładną lokalizację proponowanego zadania. W przypadku zadań 
inwestycyjnych zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na 
realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku 
miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nieprzeznaczonym do sprzedaży 
lub na inny cel, (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nieinwestycyjne mogą być 
realizowane na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla 
wszystkich mieszkańców. Mapa terenów miejskich udostępniona jest na geoportalu 
mieszkańców w specjalnym profilu tematycznym „budżet obywatelski” pod adresem: 
http://e.czestochowa.pl/bp. 

•	 Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza.
•	 Należy wskazać charakter zadania, tzn. odpowiednio: ogólnomiejski lub dzielnicowy.
•	 Należy wskazać dzielnicę, w przypadku zadania o charakterze dzielnicowym. Dzielnica 

musi być odpowiednia dla podanej lokalizacji. Podział administracyjny miasta na dzielni-
ce można sprawdzić na geoportalu mieszkańców pod adresem: http://e.czestochowa.pl/bp.

•	 Nie należy modyfikować formularza poprzez usuwanie podstawowych treści w nim za-
wartych, nie należy usuwać wierszy i pól, które powinny być wypełnione. Zmodyfikowa-
ny w ten sposób formularz niestety nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

•	 W przypadku składania formularza w formie papierowej należy własnoręcznie się 
podpisać. Jeśli osoba składająca formularz nie ukończyła 18. roku życia musi on zostać 
podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

•	 Istnieje możliwość wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy z osobami za-
interesowanymi złożoną propozycją zadania. 

•	 W przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w trwałym zarządzie, 
wymagane jest oświadczenie zarządcy obiektu o przystosowaniu budynku do potrzeb 
wynikających z realizacji zadania.
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Głosowanie  ->  2 listopada - 8 listopada  /  Jak zagłosować?
•	 Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania 

głosu ukończył 13 lat.
•	 Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
•	 W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań 

dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.

ciąg dalszy na s.4
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 
 w Częstochowie
ul. POW 24
tel centrala: (34) 368-24 -61
FAX (34) 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
www.zgm-tbs.czest.pl

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33

Pogotowie Awaryjne: (34) 368-25-22

Głosowanie  ->  2 listopada - 8 listopada  /  Jak zagłosować?

•	 Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim 
(do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 
punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną liczbę pełnych punktów. Na każde 
zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż prze-
znaczona do tego celu pula. 

•	 Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
•	 Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Kar-

cie do głosowania/aplikacji internetowej do głosowania.
•	 Oddanie więcej, niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów. 
•	 W przypadku składania Karty do głosowania w imieniu osoby głosującej Karta musi zostać 

opatrzona podpisem członka komisji przyjmującego kartę. 
GŁOSOWAĆ MOŻNA NA 3 SPOSOBY: 
1. przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania: na stronie internetowej 

www.konsultacje.czestochowa.pl lub w infomatach miejskich.
2. za pośrednictwem poczty, wysyłając pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czesto-

chowa.pl Kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 
Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu.

3. wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania   
1) w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy:

•	 ul. Śląska 11/13,  
•	 ul. Focha 19/21 pok. 29, 32, 
      2) w siedzibach Rad Dzielnic:

ciąg dalszy ze s.3

Upublicznienie wyników głosowania nastąpi 
18 listopada 2015


