
Wydatki bieżące 
i majątkowe

Jeżeli chodzi o wydat-
ki bieżące, to najwięcej mia-
sto przeznaczyło na oświa-
tę i wychowanie (177,3 mln 
zł), transport zbiorowy (56,3 
mln zł) oraz pomoc społecz-
ną (55,5 mln zł). Zaś wydat-
ki majątkowe to głównie dro-

gi z oświetleniem (61,3 mln 
zł) i infrastruktura sportowa 
(47,7 mln zł).

Zadłużenie 
miasta

W 2011 roku zaciągnięto 
pożyczkę na preferencyjnych 
warunkach w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 8,5 mln zł na re-
alizację projektu „Gospodar-
ka ściekowa w Tychach” oraz 
spłacono raty zaciągniętych 
w latach wcześniejszych poży-
czek i kredytu w łącznej kwo-
cie 53 mln 803 tys. zł.

Jak mówił Andrzej Dziu-
ba, zadłużenie miasta na ko-
niec ubiegłego roku wyniosło 
154 mln 394 tys. zł. Składa-
ły się na nie pożyczki i kre-
dyty zaciągnięte na realizację 
wspomnianego już projektu 
„Gospodarka ściekowa w Ty-
chach” w kwocie 153 mln 209 
tys. zł, a także pożyczki na ter-
momodernizację szkół (1 mln 
185 tys. zł). Trzeba podkreślić, 
że poziom zadłużenia miasta 
w latach 2008 – 2011 daleko 
odbiega od poziomu granicz-
nego określonego ustawą o fi-
nansach publicznych.

Co nas czeka?
W latach 2012 – 2016 ob-

ciążenie w postaci spłat rat ka-

pitałowych wraz z odsetkami 
wyniesie od 21 do 26 mln zł 
rocznie. Od roku 2017 spad-
nie poniżej 20 mln zł rocznie. 
Spłata pożyczek zaciągniętych 
na realizację projektu „Gospo-
darka ściekowa w Tychach” 
zakończy się w roku 2021.

Głosy radnych
Za udzieleniem absoluto-

rium prezydentowi Andrze-
jowi Dziubie głosowała więk-
szość radnych. Przeciw byli 
członkowie Klubu Tychy Na-
szą Małą Ojczyzną (Barbara 
Konieczna, Jakub Chełstowski 
i Dariusz Wencepel).
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od 1 lipca zapłacimy więcej 
za wodę i odprowadzanie 
ścieków. Stosowne uchwa-
ły podjęli radni na ostatniej 
sesji rady Miasta tychy.

Trzeba zaznaczyć, że pomimo 
wprowadzonych podwyżek 

w dalszym ciągu tyszanie płacą 
najniższe rachunki w porówna-
niu z innymi miastami naszego 
województwa.

Woda
Zgodnie z przyjętą „Tary-

fą dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę na terenie Gmi-
ny Tychy” na okres od dnia 1 
lipca 2012 do dnia 30 czerwca 
2013 roku cena za m³ dla go-
spodarstw domowych i pozo-
stałych odbiorców wzrośnie 
o 5,2 proc. Przypomnijmy, 
obecnie cena wody dla gospo-
darstw domowych i pozosta-

łych odbiorców za m³ wynosi 
4,80 zł netto, po wprowadzonej 
podwyżce wzrośnie do kwoty 
5,05 zł netto, razem z VAT 5,45 
zł brutto.

Ścieki
Radni przegłosowali rów-

nież „Taryfę dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na te-
renie Gminy Tychy” na okres 
od dnia 1 lipca 2012 do dnia 30 

czerwca 2013 roku. Cena ście-
ków dla gospodarstw domo-
wych wzrośnie z 4,86 zł netto 
do kwoty 5,75 zł netto (czyli 
o 18,31 proc.), razem z podat-
kiem VAT to 6,21 zł brutto. Ta-
ryfa dla pozostałych odbiorców 
z kwoty 5,39 zł netto wzrasta 
do sumy 5,75 zł netto, co razem 
z podatkiem VAT daje 6,21 zł 
brutto.
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po sesji rady miasTa

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Rada Miasta 
tychy udzieliła 

absolutoRiuM 
z wykonania 

budżetu Miasta 
za 2011 Rok 

PRezydentowi 
Miasta tychy 

andRzejowi 
dziubie.

p odczas majowej sesji pre-
zydent przedstawił radnym 

sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu, które zostało uprzednio 
pozytywnie zaopiniowane przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Katowicach oraz Komisję Re-
wizyjną Rady Miasta Tychy.

W 2011 roku dochody zre-
alizowane zostały na poziomie 
prawie 581 mln zł (99 proc. za-
łożonego planu). Wydatki wy-
konano na poziomie 571,5 mln 
zł, tj. o 7,9 proc. niżej niż zakła-
dano.

– Planowaliśmy, że rok za-
mkniemy deficytem w wysoko-
ści 33 mln 679 tys. zł. Natomiast 
zamknęliśmy go nadwyżką 
w wysokości 9 mln 365 tys. zł 
– mówił w czasie sesji Andrzej 
Dziuba.

dochody
Jak tłumaczył prezydent, 

to niższe od planowanego wy-

konanie dochodów związane 
było z przebudową drogi kra-
jowej nr 1 w granicach miasta 
Tychy. Natomiast ponadpla-
nowe dochody miasto uzyska-
ło m.in. z tytułu udziału w po-
datku dochodowym PIT i CIT 
(6,6 mln zł), podatku od nie-
ruchomości (2,9 mln zł) oraz 
ze sprzedaży gruntów i lokali 
użytkowych (1,2 mln zł).

prezydent dostał 
absolutorium

Wystąpienie prezyden-
ta (nagranie z całej se-
sji rady Miasta tychy) 
dostępne jest na stronie 
internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej 
(www.bip.umtychy.pl) 
w zakładce „rada Mia-
sta”.

za udzieleniem absolutorium prezydentowi andrzejowi dziubie głosowała większość radnych.


