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Na ostatniej
sesji tyscy radni
jednogłośnie
podjęli uchwałę
zatwierdzającą
budżet na rok 2012,
a także Wieloletnią
Prognozę Finansową
na lata 2012 – 2040.

W

ieloletnia Prognoza Finansowa nie uwzględnia środków zewnętrznych, na przykład wpływów
z Unii Europejskiej, z pewnością więc
ulegnie zmianom. Mimo to, na lata
2012 – 2040 zaplanowano już konkretne przedsięwzięcia. Będą to inwestycje
drogowe, oświatowe i kulturalne.
Do największych należeć będą: budowa wielopoziomowych parkingów,
przebudowa DK1, budowa bezkolizyjnego węzła w okolicach ul. Turyńskiej
i Oświęcimskiej, a także termomodernizacje szkół i budowa nowej szkoły
w Jaroszowicach, adaptacja budynku
przy placu Wolności z przeznaczeniem
na nową siedzibę Muzeum Miejskiego
oraz przebudowa byłego kina (plac Baczyńskiego) na pasaż kulturalny.

eliza madej

Budżet przyjęty
mie 580 mln zł (przypomnijmy, rok
2011 gmina Tychy zamknęła dochodami na poziomie 600 mln złotych.). Jak
zapowiedział prezydent, kwota ta ulegnie zwiększeniu, za sprawą środków
unijnych, jakie Tychy starają się pozyskać m.in. na budowę parkingów wielopoziomowych, a także na modernizację
stadionu i termomodernizację placówek oświatowych.
Najwięcej, bo aż 271 mln zł dochodów miasta pochodzi z podatków
(głównie z podatku od osób fizycznych). To 47 proc. wszystkich dochodów gminy.
Na resztę tych dochodów składają
się: subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa (26 proc.), środki zewnętrzne bezzwrotne (14 proc.), dochody
z mienia komunalnego (2 proc.) i pozostałe (11 proc.) to m.in. dochody jednostek budżetowych, zwrot VAT i odsetki bankowe.

Na ostatniej sesji prezydent Andrzej Dziuba przedstawił budżet na rok 2012.

To kolejny rok wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych – podkreślił w czasie sesji prezydent Andrzej Dziuba.
W 2012 roku 93 mln zł przeznaczonych zostanie na przebudowę DK1
(44,7 proc. ogółu wydatków majątkowych). Pozostałe inwestycje to, m.in.:
drogowe 48 mln zł (22,7 proc.), sportowe – 15 mln zł (7,0 proc.), oświatowe – 12 mln zł (5,8 proc.), inwestycje
w gospodarkę mieszkaniową – 11 mln
zł (5,4 proc.) i w kulturę – 9 mln zł
(4,4 proc.).

Działania spółek
Inwestycje, na łączną kwotę 85
mln zł, realizować będą również tyskie
spółki gminne. Między innymi, modernizację Stadionu Miejskiego przeprowadzi Tyski Sport SA; Tyskie Linie
Trolejbusowe zakupią tabor i wybudują
sieć trolejbusową, MPGOiEO „Master”
wybuduje Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych; Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej będzie budować perony, a Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego stworzy na terenie miasta ponad 50 nowych mieszkań.
Warto dodać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada stopniowe
obniżanie długu miasta.

Bieżące dochody
Dochody w budżecie naszego miasta na rok 2012 kształtują się na pozio-

To będzie kolejny rok dużych nakładów na inwestycje.

Planowane wydatki
Wydatki w budżecie na rok 2012
to 650 mln zł. W tym, 209 mln złotych
(32, 2 proc.) zostanie przeznaczonych
na wydatki majątkowe, czyli inwesty-

Inwestycje tegoroczne

cje, a 441 mln zł (61, 8 proc.) pochłoną tzw. wydatki bieżące. Do nich zalicza się, przede wszystkim, nakłady
na oświatę i wychowanie (42,6 proc.),
transport i łączność (18 proc.) oraz
na opiekę społeczną i ochronę zdrowia
(14,3 proc.).

Oprócz
wielkich
inwestycji
uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (patrz wyżej) wymienić trzeba te, które zrealizowane
zostaną w bieżącym roku. Najważniejsze to: przebudowa chodników
łącznie z parkingami przy al. Niepod-

ległości i przy ul. Turkusowej, zasilanie Jeziora Paprocańskiego wodami Potoku Wyrskiego, modernizacja
peronów na stacji PKP, przebudowa
pl. św. Anny, dotacja na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum przy ul.
Żorskiej, adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.
Filaretów.

Deficyt i przychody
Deficyt w budżecie na rok 2012
to 70 mln złotych. Przychody ogółem
(pożyczki, kredyty i wolne środki)
wyniosą 89 mln zł, a rozchody (spłata
kredytu i pożyczek) 18 mln zł.
Warto dodać, że projekt uchwały
budżetowej na rok 2012, przedłożony
przez Prezydenta Miasta Tychy, uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Ewa Strzoda

Praktyka w Przedszkolu nr 5

Annemarie Friedrich z Berlina Marzahn – Hellersdorf, miasta partnerskiego Tychów, kilka dni temu rozpoczęła praktykę w tyskim Przedszkolu
nr 5.

M

iałam już okazję poznać wasze miasto
podczas dwóch projektów wymian
młodzieżowych. Bardzo mi się tu podoba.
Polubiłam Tychy i tyszan. Dlatego zdecydowałam się właśnie tutaj odbyć moją praktykę
– przyznała w rozmowie z nami Annemarie.

Dzieci przyszłością
Anka (tak mówią do Annemarie przyjaciele z Polski) ma 20 lat. Jak mówi ko-

cha dzieci, i w przyszłości chciałaby podjąć
pracę w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego. W czasie pobytu w Tychach intensywnie uczy się języka polskiego.
Trzeba zaznaczyć, że już teraz całkiem nieźle sobie radzi z naszą mową ojczystą. Nie
wyklucza podjęcia studiów pedagogicznych
w Polsce.

Najpierw praktyka
W Niemczech wielu młodych ludzi zanim podejmie decyzję o konkretnych studiach, wcześniej wybiera praktykę w instytucjach, z którymi wiążą przyszłość. Ja również
zanim zdecyduję się rozpocząć studia, chcę
zdobyć doświadczenie. Miałam już praktykę

w niemieckim przedszkolu. Teraz chcę zobaczyć, jak funkcjonują wasze przedszkola
– wyjaśnia.
W Przedszkolu nr 5 jest zaledwie
od kilku dni, a już zdążyła złapać dobry
kontakt z maluchami. Jak przyznali w rozmowie z nami pracownicy tyskiej piątki,
Anka jest bardzo otwarta i komunikatywna. Nie boi się nowych wyzwań i jest ciekawa świata.
Annemarie w Tychach przebywać będzie do końca kwietnia. W tym czasie, planuje dobrze poznać nasze miasto. Liczy
również na nawiązanie nowych znajomości
i przyjaźni.
Ewa Strzoda

eliza madej

Zdobyć doświadczenie w Tychach

Annemarie będzie w Tychach do kwietnia.

