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B´dà pieniàdze na kot∏y Akcja zima
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na posiedzeniu 28 listopada pozytywnie zaopiniowa∏a program
ograniczenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych w Tychach. Oznacza to, ˝e b´dà
Êrodki na jego kontynuacj´.
W ramach programu w latach 2002-2004
kosztem ponad 15 mln z∏ wymieniono 1500
starych kot∏ów w´glowych. Zastàpi∏y je nowoczesne, ekologiczne êród∏a ciep∏a.
W efekcie w ciàgu roku spada teraz na Tychy
2 tys. ton zanieczyszczeƒ mniej.

W latach 2006-2007 b´dziemy kontynuowali program i wymienimy kolejnych 700
kot∏ów na nowe. Ca∏kowity koszt realizacji
programu okreÊlony zosta∏ na ponad 8 mln z∏,
z czego 5,6 mln to Êrodki z po˝yczki oraz dotacji z WFOÂiGW w Katowicach, natomiast
wk∏ad w∏asny mieszkaƒców wyniesie 2,4 mln.
W grudniu otwarte zostanie Biuro Obs∏ugi Klienta przy ul. Dojazdowej 10. Osoby zainteresowane wymianà kot∏ów b´dà mog∏y
tam wype∏niç stosowny wniosek, uzyskaç
fachowà porad´ technicznà, obejrzeç kot∏y.
(AC)

Stypendia przyznane

17 studentów otrzyma∏o Stypendia Samorzàdu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek si´ uczysz, dla siebie si´
uczysz). W paêdzierniku kapitu∏a powo∏ana
uchwa∏à Rady Miasta wy∏oni∏a tych najlepszych. Wybór by∏ trudny, gdy˝ wp∏yn´∏o a˝
37 wniosków. Kapitu∏a rozpatrywa∏a te,
które by∏y kompletne oraz spe∏nia∏y kryteria
wymienione w uchwale tj. przedstawia∏y
osiàgni´cia naukowe oraz zaanga˝owanie
kandydatów w prac´ na rzecz promocji
i rozwoju miasta Tychy. WÊród osób, które

otrzyma∏y stypendium przewa˝ajà kobiety,
a Êrednia ich ocen wynosi powy˝ej 4,5.
Nagrody zosta∏y wr´czone studentom na
listopadowej sesji Rady Miasta. WysokoÊç
stypendium stanowi jednokrotnoÊç kwoty
bazowej okreÊlonej ka˝dorazowo w bud˝ecie paƒstwa i stanowiàcej podstaw´ do obliczania diet radnych miasta Tychy. W roku
2005 jest to 1701,22 z∏ brutto.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
(AC)
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Trwa „Akcja zima” na tyskich drogach.
Jak co roku powo∏any zosta∏ Miejski OÊrodek Dyspozytorski, który mieÊci si´ przy
Stra˝y Miejskiej. Tam dy˝urujàcy przyjmujà
zg∏oszenia dotyczàce zimowego utrzymania dróg pod numerami telefonów 780 09
75 i 986.
OÊrodek koordynuje i nadzoruje dzia∏ania
jednostek bioràcych udzia∏ w „Akcji zima”.
Sà to mi´dzy innymi: Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych, spó∏dzielnie mieszkaniowe utrzymujàce wewnàtrzosiedlowe drogi
i chodniki, Miejski Zarzàd Komunikacji odpowiedzialny za utrzymanie przystanków
komunikacji miejskiej.
Przypominamy, ˝e w∏aÊciciele nieruchomoÊci po∏o˝onych bezpoÊrednio wzd∏u˝ chodników le˝àcych w pasach drogowych zobowiàzani sà do odÊnie˝ania tych chodników.
Za zimowe utrzymanie dróg krajowych,
powiatowych i gminnych oraz obiektów
drogowych znajdujàcych si´ w pasach drogowych tych dróg na terenie naszego miasta odpowiedzialny jest Miejski Zarzàd Ulic
i Mostów.
Osoby chcàce zg∏osiç jakiekolwiek nieprawid∏owoÊci, oprócz Miejskiego OÊrodka
Dyspozytorskiego mogà dzwoniç przez ca∏à
dob´ na numer telefonu 0 501 464 246,
pod którym dy˝urni MZUiM b´dà przyjmowali zg∏oszenia z terenu miasta dotyczàce
stanu dróg.
Zarzàdzane przez MZUiM drogi i obiekty
drogowe na potrzeby akcji zimowej zosta∏y
podzielone na trzy rejony: drogi krajowe,
powiatowe i gminne w dzielnicach centralnych miasta; drogi gminne w dzielnicach
obrze˝nych; chodniki, ciàgi piesze oraz pozosta∏e obiekty drogowe.
MZUiM jest odpowiedzialny za odÊnie˝anie i o zimowe utrzymanie prawie 400 kilometrów dróg, chodników, parkingów i pieszych wysepek.
W ubieg∏ym sezonie koszt zimowego
utrzymania dróg wyniós∏ 2,7 mln z∏, w tym
sezonie przewidziano na ten cel ponad 3
mln z∏.
(AC)

informacje

Nowe numery

Szanowni

Paƒstwo

W Êwiàtecznym numerze „Twojego
Miasta” prezentujemy mi´dzy innymi plan
bud˝etu na rok 2006. Po raz pierwszy
w historii tyskiego samorzàdu mamy do
czynienia z sytuacjà, w której nie podwy˝szamy podatków, a mimo to zabezpieczamy podstawowe potrzeby mieszkaƒców,
dysponujàc jeszcze znacznymi Êrodkami
na inwestycje.
Ta wyÊmienita sytuacja jest w g∏ównej
mierze zas∏ugà tyszan, którzy coraz
cz´Êciej znajdujà prac´, tyskim firmom,
które si´ rozwijajà i p∏acà wy˝sze podatki.
Nie bez zas∏ugi jest tak˝e samorzàd, który
nie dopuÊci∏ do niepotrzebnego zad∏u˝enia miasta i „przejedzenia” pieni´dzy. Naprawd´ wielkie inwestycje sfinansowane
b´dà g∏ównie z pieni´dzy zewn´trznych
i b´dà pot´˝nym impulsem rozwojowym
dla miasta.
W numerze podsumowujemy tak˝e
nasz udzia∏ w akcji spo∏ecznej „Przejrzysta
Polska”, w której Tychy biorà udzia∏, oraz
prezentujemy fotoreporta˝ z wyjàtkowego przedsi´wzi´cia, jakim by∏y I Targi
TwórczoÊci Osób Niepe∏nosprawnych.
Korzystajàc z okazji, ˝e mog´ zwróciç
si´ do Paƒstwa w tym szczególnym,
przedÊwiàtecznym czasie, pragn´ ˝yczyç
wszystkim Tyszanom pe∏nych radoÊci i rodzinnego ciep∏a Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz spe∏nienia wszystkich nadziei i marzeƒ w Nowym Roku.

Nowe numery telefonów

Od 1 grudnia zmienione zosta∏y dotychczasowe numery telefoniczne Urz´du Miasta Tychy. Po analizie ekonomicznej wybrany
zosta∏ nowy operator - firma Netia.
W zwiàzku ze zmianà przewidywane miesi´czne oszcz´dnoÊci dla miejskiej kasy wy-

niosà oko∏o 1300 z∏. Osoby dzwoniàce
w grudniu na stare numery uzyskajà informacj´ o zmianie - takà us∏ug´ miasto wykupi∏o u dotychczasowego operatora.
Za utrudnienia zwiàzane ze zmianà numerów przepraszamy.

Centrala telefoniczna - tel. 776 33 33, fax 776 33 44
Sekretariat Prezydenta Miasta - tel. 776 32 08, fax 776 32 09
Sekretariat Zast´pcy Prezydenta Miasta - tel. 776 32 01, fax 776 32 02
Sekretariat Sekretarza Miasta - tel. 776 32 12, fax 776 32 13
Sekretariat Skarbnika Miasta - tel. 776 34 09, fax 776 34 10
Wydzia∏ Obs∏ugi Rady Miasta - tel. 776 33 01, fax 776 33 02
Wydzia∏ Radców Prawnych - tel. 776 32 04, fax 776 32 10
Wydzia∏ Bud˝etu i Ksi´gowoÊci - tel. 776 34 06
Wydzia∏ Spraw Obywatelskich - tel. 776 35 01
Wydzia∏ NieruchomoÊci - tel. 776 37 15, fax 776 37 22
Wydzia∏ Komunalny, Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa - tel. 776 38 03, fax 776 38 04
Wydzia∏ Informatyków - tel. 776 38 10, fax 776 38 17
Wydzia∏ Realizacji Inwestycji - tel. 776 38 18, fax 776 38 19
Wydzia∏ Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - tel. 776 39 05, fax 776 39 06
Wydzia∏ Zarzàdzania Kryzysowego, Ochrony LudnoÊci, Spraw Obronnych i Pion Ochrony
- tel. 776 39 09, fax 776 39 20
Wydzia∏ Informacji, Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà - tel. 776 39 15, fax 776 39 19
Wydzia∏ Komunikacji - tel. 780 09 50, tel./fax 780 09 55, tel./fax 780 09 65
Stra˝ Miejska - tel. 780 09 75

Âwiàteczna wystawa
5 grudnia w Muzeum Miejskim w Tychach otwarta zosta∏a nowa wystawa „Tradycje i symbolika zimowego Êwi´towania na Górnym Âlàsku i ˚ywiecczyênie”. Ekspozycja przypomina ciekawe zwyczaje i obrz´dy ludowe, kultywowane w okresie od
Êw. Andrzeja po ostatki. My, mieszczuchy,
o wielu z nich ju˝ nie pami´tamy, ale na Êlàskich wsiach sà one ˝ywe. Przekonujà o tym
fotografie, wykonane w ciàgu ostatnich pa-

ru lat w okolicach Pszczyny, Raciborza
czy Gliwic, oraz liczne inne eksponaty.
Wystawa, która powsta∏a jako efekt
wspó∏pracy tyskiej placówki z Muzeum
Âlàskim w Katowicach, czynna b´dzie do
koƒca lutego przysz∏ego roku.
Muzeum czynne jest we wtorki i soboty od 10.00 do 17.00, a w Êrody,
czwartki i piàtki od 10.00 do 18.00.
Maria Lipok-Bierwiaczonek

Prezydent Miasta Tychy
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Podatki takie same,
dochody wi´ksze
Bud˝et miasta na rok 2006 jest pierwszym w historii tyskiego samorzàdu, w którym wzrastajà dochody, a podatki
zostajà takie same, w kilku przypadkach b´dà nawet ni˝sze.
Zad∏u˝enie miasta b´dzie niewielkie, zapewnione zostanie
bie˝àce utrzymanie, wzrosnà nak∏ady na inwestycje oraz remonty.
Miasto rozpocz´∏o przygotowania do wielkiej inwestycji kanalizacji dzielnic obrze˝nych. Pozyskanie ogromnych dotacji Unii Europejskiej na ten cel (350 mln z∏) spowoduje koniecznoÊç zaciàgni´cia
du˝ych kredytów w celu zapewnienia wk∏adu w∏asnego, ale jeszcze
nie w 2006 roku. Te kredyty zaciàgniemy i b´dziemy je sp∏acaç dopiero w latach nast´pnych.
Planowane dochody bud˝etu miasta to kwota 310,884 mln z∏,
a wydatki to 332,269 mln z∏.
Deficyt bud˝etowy b´dzie wynosi∏ 21,385 mln z∏ i zostanie pokryty po˝yczkà z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska, nadwy˝kà z lat ubieg∏ych i wolnymi Êrodkami, stanowiàcymi nadwy˝k´
Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym.
Bud˝et miasta - to inaczej plan dochodów i wydatków
przedstawiony wed∏ug odpowiednich kryteriów.
Deficyt - to ró˝nica pomi´dzy planowanymi wydatkami
a dochodami. Wed∏ug prawa muszà si´ one równowa˝yç, a o ile wyst´puje ujemna ró˝nica, muszà byç wskazane konkretne êród∏a jej pokrycia.
Projekt bud˝etu - przedstawia go Prezydent. Nast´pnie Rada Miasta wed∏ug specjalnej procedury uchwala
bud˝et, mogàc wprowadziç w nim zmiany. Zmiany sà
mo˝liwe tak˝e w trakcie roku bud˝etowego, wymagajà
jednak z regu∏y uchwa∏y Rady Miasta - Prezydent mo˝e
co najwy˝ej przesunàç Êrodki w poszczególnych dzia∏ach. Od chwili z∏o˝enia projektu bud˝et jest jawny.
Mo˝na si´ z nim zapoznaç mi´dzy innymi na stronach
internetowych Urz´du Miasta oraz zg∏aszaç do niego
uwagi, najlepiej za poÊrednictwem radnych.

Dochody miasta (w z∏)
2006
2005
2004
2003

rok
rok
rok
rok

310
304
278
256

884
426
751
846

Dochody miasta rosnà z roku na rok: w 2003 roku wynosi∏y 1917
z∏ na 1 mieszkaƒca, a w 2006 wyniosà 2391 z∏. Dochody rosnà mimo decyzji Prezydenta Miasta, który po konsultacji ze Êrodowiskami
gospodarczymi, postanowi∏ przedstawiç plan dochodów przy utrzymaniu podatków i op∏at lokalnych w wysokoÊci obowiàzujàcej
w 2005 r. Tak wi´c w dalszym ciàgu nie b´dziemy p∏aciç podatków
za posiadanie psa, bez zmian pozostanà podatki od nieruchomoÊci,
a niektóre podatki transportowe zostanà obni˝one. Wzrosnà dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych, mimo utrzymania przez rzàd sposobu ich naliczania obowiàzujàcego w roku 2005.

Subwencja - pomoc pieni´˝na skierowana na wykonywanie zadaƒ i niepodlegajàca szczegó∏owemu rozliczeniu.
Dotacja - pomoc pieni´˝na skierowana na konkretny cel
i podlegajàca szczegó∏owemu rozliczeniu. Je˝eli w ramach dotacji nie zostanà wydane wszystkie pieniàdze
lub zostanà one wydane niew∏aÊciwie - trzeba je zwróciç.
Podatki - danina publiczna. W wypadku miasta jest to
udzia∏ w podatkach ogólnopaƒstwowych, na wysokoÊç
których nie mamy wp∏ywu (np. PIT) oraz podatki i op∏aty lokalne ustanawiane przez rad´ gminy. Maksymalnà
wysokoÊç podatków lokalnych, jakà mo˝na ustanowiç,
okreÊla Minister Finansów.

Planowane dochody w 2006 r. (w tys. z∏)
Dochody
W przysz∏ym roku planuje si´ dochody w wysokoÊci 310 884 183 z∏. Jest to wzrost o 2,1 proc.
w porównaniu z rokiem 2005. Warto jednak zaznaczyç, ˝e w planowanych dochodach uj´to tylko te Êrodki zewn´trzne, które ju˝ w tej chwili sà
zapewnione i podpisane zosta∏y stosowne umowy. Przewiduje si´, ˝e faktyczne Êrodki zewn´trzne
- z Unii Europejskiej i z innych êróde∏ - b´dà znacznie wi´ksze. Dzi´ki temu wi´ksze b´dà równie˝
dochody.
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183
514
898
226

nasze miasto
Planowane zad∏u˝enie miasta na koniec 2005 wyniesie 19,273
mln z∏, a na koniec 2006 r. 17,865 mln z∏, czyli 5,8 proc. dochodów.
Prawo dopuszcza zad∏u˝enie wynoszàce 60 proc. dochodów. Planuje si´, ˝e najwi´ksze zad∏u˝enie b´dzie najprawdopodobniej w 2009
i 2010 roku, kiedy to z tytu∏u kredytów na uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej b´dzie wynosi∏o ok. 120 mln - 36,5 proc. dochodów. Ka˝dego roku trzeba b´dzie sp∏acaç kilkanaÊcie milionów
i sp∏ata tego kredytu zakoƒczy si´ oko∏o 2021 roku.

W 2006 roku planuje si´ wydaç 332,269 mln z∏, z czego na dzia∏alnoÊç bie˝àcà 272,084 mln z∏ (ok. 82 proc.), a na wydatki majàtkowe 57,059 mln z∏ (ok.18 proc.). Musimy oddaç tak˝e 3,125 mln
z∏ do bud˝etu paƒstwa. Jest to s∏ynny „podatek janosikowy”, p∏acony przez gminy bogatsze na rzecz ubo˝szych. Wydatki wzrosnà
w porównaniu z rokiem 2005 o 13,9 proc., w tym wydatki majàtkowe a˝ o 32,2 proc. Wzrost zwiàzany jest mi´dzy innymi ze zwi´kszeniem o 10 mln z∏ Êwiadczeƒ rodzinnych (dotacja celowa).

Wydatki
Miasto wszystkie zgromadzone pieniàdze powinno wydaç, chocia˝ niekoniecznie w ciàgu jednego roku. Dochody stanowià swego
rodzaju tort, który w∏adza powinna podzieliç wed∏ug najpilniejszych
potrzeb. Nie jest to jednak takie proste! Wi´kszoÊç wydatków ma
charakter obowiàzkowy - pracownicy muszà dostaç pensje, trzeba
zap∏aciç za pràd i telefony, odÊnie˝yç drogi, utrzymaç zieleƒ, itp. To
sà wydatki bie˝àce i pole manewru jest niewielkie. Je˝eli po zaspokojeniu bie˝àcych, najpilniejszych potrzeb zostanà jakieÊ pieniàdze,
mo˝na je przeznaczyç na wydatki majàtkowe - inwestycje, udzia∏y
w spó∏kach czy zakupy.
Plan wydatków na 2006 r. (w tys. z∏)

Ârodki zewn´trzne w wysokoÊci 8 mln z∏ sà skierowane wy∏àcznie
na wydatki majàtkowe jako dotacje celowe. Przewiduje si´ uzyskanie dodatkowych Êrodków, mi´dzy innymi na modernizacj´ szkó∏
i lodowiska.
Miasto najwi´cej wydaje na oÊwiat´. W wydatkach bie˝àcych jest
to 45,8 proc. - 120 mln z∏. Do planowanej na ten cel subwencji miasto z w∏asnych Êrodków dop∏aca prawie 26 mln z∏. Przewiduje si´
te˝ skierowanie du˝ych Êrodków na modernizacj´ placówek oÊwiatowych, inwestycje i remonty.

W przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca wydamy ogó∏em
2 556 z∏, w tym mi´dzy innymi
na:
utrzymanie oÊwiaty - 923 z∏
inwestycje - 398 z∏
pomoc spo∏ecznà - 197 z∏
dotacje do komunikacji - 97 z∏
diety radnych - 4 z∏
Tak przedstawia si´ propozycja
projektu bud˝etu na rok 2006 r.
O jego ostatecznym kszta∏cie zadecydujà radni na sesji bud˝etowej.
Józef Sobczyk
Autor jest radnym, przewodniczàcym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy
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Uhonorowaç wyw∏aszczonych
Zwracamy si´ z proÊbà do mieszkaƒców Tychów o wyra˝enie
opinii na temat sposobu uhonorowania mieszkaƒców miasta Tychy, którzy w latach powojennych w trybie wyw∏aszczeniowym
przekazali miastu za symbolicznà op∏atà swoje nieruchomoÊci.
Powojenny, gwa∏towny rozwój naszego miasta to fenomen w skali kraju, a byç mo˝e nawet Europy. Z miasteczka liczàcego ok. 10 tys. mieszkaƒców w latach 40. minionego wieku, w ciàgu nast´pnych trzydziestu
lat, Tychy rozros∏y si´ do miasta liczàcego ponad 100 tys. mieszkaƒców.
Prawie wszystkie nowe osiedla mieszkaniowe zosta∏y wybudowane
na dobrze utrzymanych polach uprawnych miejscowych rolników, którzy zostali wyw∏aszczeni. Rolnicy ci nie mieli mo˝liwoÊci skutecznego
odwo∏ania si´ od administracyjnej decyzji o wyw∏aszczeniu. Decyzje te
zapada∏y bez udzia∏u notariusza, a nawet pod nieobecnoÊç wyw∏aszczanego. WartoÊç odszkodowania za utracone nieruchomoÊci by∏a narzucana przez w∏adze i nie podlega∏a rokowaniom czy zaskar˝eniu.
Przyk∏adowo w latach 70. obowiàzywa∏a cena oko∏o 18 z∏ za metr
kw., co stanowi∏o 10-20 proc. wartoÊci rynkowej ziemi z prawem zabudowy. Zdarza∏y si´ nawet przypadki usuwania podst´pem lub si∏à z zabudowaƒ tych rolników, którzy nie godzili si´ na wyw∏aszczenie.
Ludzie ci ze swojego majàtku uczynili wa˝ny wk∏ad na rzecz rozwoju
miasta. To mi´dzy innymi dzi´ki temu Tychy mog∏y si´ szybko i w zasadzie bezkonfliktowo rozwijaç. W wymiarze spo∏eczno-historycznym dobrze si´ sta∏o, ˝e z tego wk∏adu miejscowej ludnoÊci mog∏y korzystaç
m.in. tysiàce repatriantów z Kresów wschodnich osiedlonych w Tychach. Nie musieli d∏ugo czekaç na upragnione mieszkania.

Dlatego te˝ uwa˝amy, ˝e sprawà honoru naszego samorzàdu powinno staç si´ naprawienie tego niewàtpliwego zaniedbania, jakim jest zupe∏ne pomini´cie problemu uhonorowania tych tyszan, którzy swoim
majàtkiem wsparli rozwój miasta.
Szanowni mieszkaƒcy!
Radni klubu „Tychy - Naszà Ma∏à Ojczyznà” zwracajà si´ do
Was z proÊbà o wszelkie opinie na ten temat. Pomogà nam one
wypracowaç odpowiedni tryb i form´ uhonorowania wyw∏aszczonych. Opinie i uwagi prosimy przesy∏aç na adres Urz´du
Miasta Tychy, al. Niepodleg∏oÊci 49, Wydzia∏ Obs∏ugi Rady Miasta lub na adres Stowarzyszenia „Tychy - Naszà Ma∏à Ojczyznà”:
ul. Damrota 66 (z dopiskiem na kopercie „Wyw∏aszczeni”). Materia∏y te mogà okazaç si´ równie˝ interesujàce dla osób zajmujàcych si´ historià naszego miasta. Prosimy tak˝e o zaznaczenie, czy wyra˝acie Paƒstwo zgod´ na wykorzystanie danych
osobowych.
Uwaga! Nie mo˝na braç pod uwag´ ˝adnej mo˝liwoÊci gratyfikacji
materialnej. Gmina nie ma takich mo˝liwoÊci prawnych, a ewentualna
taka regulacja mog∏aby byç tylko ustawowa. W Êwietle obowiàzujàcych
ustaw pod wzgl´dem prawnym problem jest zamkni´ty.
Radni Miasta Tychy: Barbara Konieczna, Krystian ¸apa,
Stefan Moçko, Grzegorz Wencepel,
Wiktor Wykr´t

Przekszta∏ciç u˝ytkowanie wieczyste
13 paêdziernika br. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 29 lipca 2005
r. o przekszta∏caniu prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo
w∏asnoÊci nieruchomoÊci (Dz.U. nr 175, poz.1475) (dalej zwana
„ustawà”). Stwarza ona u˝ytkownikom wieczystym mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci (nazywane „przekszta∏ceniem”).
Przekszta∏cenie obejmuje nast´pujàce kategorie podmiotów:
• osoby fizyczne, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà u˝ytkownikami
wieczystymi nieruchomoÊci zabudowanych na cele mieszkaniowe i gara˝e,
• osoby fizyczne, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà u˝ytkownikami wieczystymi nieruchomoÊci rolnych,
oraz co do nieruchomoÊci zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowane gara˝ami, nieruchomoÊci rolnych:
• osoby fizyczne i prawne b´dàce w∏aÊcicielami lokali, których udzia∏
w nieruchomoÊci wspólnej obejmuje prawo u˝ytkowania wieczystego;
w tym wypadku o przekszta∏cenie wystàpiç mogà równie˝ osoby, które naby∏y udzia∏ w u˝ytkowaniu wieczystym,
• spó∏dzielnie mieszkaniowe b´dàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
w∏aÊcicielami budynków mieszkalnych lub gara˝y.
W przypadku, gdy nieruchomoÊç jest we wspó∏u˝ytkowaniu wieczystym ró˝nych podmiotów z wnioskiem o przekszta∏cenie muszà wystàpiç wszyscy u˝ytkownicy wieczyÊci.
Post´powanie zostaje wszcz´te na wniosek. Wnioski mogà byç sk∏adane do 31 grudnia 2012 r.
Wnioski dotyczàce nieruchomoÊci po∏o˝onych na terenie Miasta Tychy nale˝y sk∏adaç do Prezydenta Miasta (dotyczy to zarówno nieru-
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chomoÊci gminnych, jak i Skarbu Paƒstwa). Prezydent stwierdza przekszta∏cenie u˝ytkowania wieczystego we w∏asnoÊç w drodze decyzji.
Przekszta∏cenie jest odp∏atne, na zasadach okreÊlonych w art. 67 ust.
1, art. 68 ust. 1, art. 69 i art. 70 ust. 2-4 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. Op∏ata za przekszta∏cenie ustalana jest na podstawie
operatu szacunkowego sporzàdzonego przez bieg∏ego rzeczoznawc´,
przy czym na poczet wartoÊci (ceny) nieruchomoÊci zaliczana jest kwota równa wartoÊci prawa u˝ytkowania wieczystego. Op∏ata mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty na czas nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat. WierzytelnoÊci
gminy (Skarbu Paƒstwa) podlegajà zabezpieczeniu hipotecznemu.
Przekszta∏cenie nast´puje nieodp∏atnie na rzecz podmiotów, którym
oddano nieruchomoÊç w u˝ytkowanie wieczyste w zamian za wyw∏aszczenie lub przej´cie nieruchomoÊci gruntowej na rzecz Skarbu
Paƒstwa na podstawie innych tytu∏ów przed 5 grudnia 1990 r.
Rada Miasta w odniesieniu do nieruchomoÊci gminnych lub wojewoda w odniesieniu do nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa mogà przyznaç
bonifikat´ z tytu∏u przekszta∏cenia prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci. W razie jej udzielenia i póêniejszego zbycia nieruchomoÊci lub jej wykorzystania na inne cele ni˝ te, które by∏y podstawà udzielenia bonifikaty, w okresie pi´ciu lat od przekszta∏cenia bonifikata podlega zwrotowi (nie dotyczy to przypadku zbycia na rzecz
osoby bliskiej, spó∏dzielni mieszkaniowej w przypadku wyodr´bnienia
w∏asnoÊci na rzecz cz∏onków, w∏aÊcicieli lokali, którym przekszta∏cono
udzia∏ w u˝ytkowaniu wieczystym).
(JG)

akcje spo∏eczne

Przejrzysta Polska
W lutowym numerze „Twojego Miasta” informowaliÊmy
o przystàpieniu tyskiego samorzàdu do akcji spo∏ecznej „Przejrzysta Polska”. Przypomnijmy, ˝e udzia∏ w akcji polega na zrealizowaniu minimum szeÊciu zadaƒ obowiàzkowych oraz zadaƒ dodatkowych, odpowiadajàcych szeÊciu zasadom dobrego
rzàdzenia: przejrzystoÊci, przeciwdzia∏ania korupcji, partycypacji spo∏ecznej, przewidywalnoÊci, fachowoÊci i rozliczalnoÊci.
Oto niektóre z zadaƒ realizowanych w Tychach.
Opis us∏ug Êwiadczonych w samorzàdzie
Us∏ugi Êwiadczone w Urz´dzie zosta∏y opracowane w formie kart
us∏ug. To przewodnik, który u∏atwia za∏atwienie sprawy i informuje o:
podstawie prawnej, wymaganych wnioskach, dokumentach i za∏àcznikach, miejscu, sposobie i terminie za∏atwienia, trybie odwo∏awczym,
op∏atach i in. Karty us∏ug dost´pne sà w wydzia∏ach, Punkcie Informacyjnym Urz´du oraz na stronie www.umtychy.pl/przejrzystapolska/.
Samorzàdowy serwis informacyjny
Samorzàdowy serwis informacyjny jest zbiorem informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci samorzàdu, cyklicznie wysy∏anych do mediów. Celem
serwisu jest przybli˝enie wiedzy o dzia∏alnoÊci samorzàdu.
System oznakowania wewn´trznego w Urz´dzie
Ka˝de pi´tro ma przypisany kolor, w tej tonacji jest utrzymana równie˝ tablica informacyjna, co u∏atwia orientacj´ Klientom Urz´du.
Punkt informacyjny
Na parterze Urz´du znajduje si´ Punkt Informacyjny, w którym mo˝na pobraç karty us∏ug, druki, kserowaç dokumenty, uzyskaç pomoc
w wype∏nieniu formularzy, zakupiç znaki op∏aty skarbowej, dzienniki
budowy czy wydawnictwa promujàce miasto. Ponadto uzyskaç mo˝na
informacje o lokalizacji instytucji i organizacji dzia∏ajàcych w mieÊcie. Po
lewej stronie Punktu znajduje si´ stanowisko komputerowe z bezp∏atnym dost´pem do stron www Urz´du Miasta, Biuletynu Informacji Publicznej oraz Miejskiego Zarzàdu Komunikacji.
S∏owniczek Terminów Specjalistycznych
By u∏atwiç Klientom Urz´du zrozumienie specjalistycznego j´zyka
urz´dowego, który wynika z zapisów ustawowych, wydany zosta∏ S∏owniczek Terminów Specjalistycznych. S∏owniczki sà dost´pne w sekretariatach wydzia∏ów oraz w Punkcie Informacyjnym Urz´du.
Kodeks Etyki Pracowników Samorzàdowych
Kodeks Etyki Pracowników Samorzàdowych Urz´du Miasta Tychy to
zbiór przepisów, stanowiàcy podstawowe kryterium wykonywania zadaƒ i standardy post´powania w obs∏udze Klientów Urz´du.
Karta wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. „Mapa
aktywnoÊci” organizacji pozarzàdowych
Uchwalenie Karty wspó∏pracy miasta Tychy z organizacjami pozarzàdowymi i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego uporzàdkowa∏o wzajemne relacje gmina-organizacje pozarzàdowe, wzmocni∏o pozycj´ tych ostatnich i umo˝liwi∏o zwi´kszenie
zakresu ich uczestnictwa w ˝yciu publicznym.
Materia∏ przybli˝ajàcy mieszkaƒcom istniejàcy w mieÊcie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
W ramach tego zadania przygotowano materia∏y prezentujàce istotne dla spo∏ecznoÊci lokalnej dokumenty rozwojowe miasta, w tym Plan
Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Program Inwestycyjny, w których mieszkaƒcy zostali poinformowani o priorytetowych obszarach aktywnoÊci
miasta i planowanych przedsi´wzi´ciach.

Procedura konkurencyjnego naboru
na wolne stanowiska urz´dnicze
Z dniem 7 sierpnia 2005 r. Prezydent Miasta Tychy wprowadzi∏ System Rekrutacji Personelu. System ten zapewnia jawnoÊç i konkurencyjnoÊç naboru. Oznacza to, ˝e og∏oszenie o wolnym stanowisku pracy, jak
równie˝ lista kandydatów spe∏niajàcych formalne wymagania oraz wynik naboru podawane sà do publicznej wiadomoÊci poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og∏oszeƒ znajdujàcej si´ przy Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia.

System oceny pracy urz´dników
Wa˝nym elementem zarzàdzania personelem na wszystkich jego
szczeblach jest ocena pracowników i ich pracy. Dla pracodawcy dobry
system ocen to mo˝liwoÊç skuteczniejszej motywacji, uzyskania lepszych wyników pracy. Zarzàdzenie w sprawie systemu oceniania i awansowania pracowników zosta∏o wprowadzone w lutym bie˝àcego roku.
System podnoszenia kwalifikacji pracowników
Szkolenia pracowników sà szczegó∏owo planowane, ich tematyka zwiàzana jest z realizacjà ustawowych zadaƒ. Ocena
szkoleƒ dokonywana jest mi´dzy innymi na podstawie ankiety
oceniajàcej szkolenie.
„Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?”
Dotychczas informacje na temat bud˝etu ukazywa∏y si´ na
naszych stronach internetowych oraz w formie artyku∏ów
w miesi´czniku „Twoje Miasto” (patrz str. 4-5). Poczàwszy od
2006 roku b´dzie wydawany informator bud˝etowy dla
mieszkaƒców pod roboczym tytu∏em „Skàd mamy pieniàdze
i na co je wydajemy”. B´dà tam zamieszczane informacje
o sposobie tworzenia bud˝etu miasta oraz formach sk∏adania
wniosków do bud˝etu, dochodach i wydatkach gminy ogó∏em
i w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Dane te b´dà obejmowa∏y ostatnie trzy lata.
Z dokumentami dotyczàcymi zadaƒ realizowanych w ramach akcji mo˝na zapoznaç si´ na stronie www.umtychy.pl/przejrzystapolska/, jak równie˝ w Urz´dzie Miasta - bezp∏atne stanowisko komputerowe przy Punkcie Informacyjnym.
(SUG)
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wydarzenia

Magiczny dzieƒ
27 listopada na d∏ugo pozostanie
w pami´ci tych, którzy przyszli
na ul. Barona 30, aby wziàç udzia∏
w I Targach TwórczoÊci Osób
Niepe∏nosprawnych.
Atrakcji i okazji do wzruszeƒ nie
zabrak∏o dla nikogo. Atmosfer´
tego wydarzenia dobrze oddajà
zdj´cia wykonane przez Agencj´
Veracruz.
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