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Wybory do Rad
Osiedli
Dobiega końca kadencja Rad
Osiedli wybranych na lata
2011–2015. Radnych osiedlowych na kolejne cztery
lata wybierzemy 12 kwietnia. Odpowiednie uchwały
w tej sprawie podjęła Rada
Miasta Tychy podczas sesji
29 stycznia.

M

ieszkańcy będą wybierać
swoich przedstawicieli do czternastu Rad Osiedli –
jednostek pomocniczych miasta Tychy:
Osiedle Anna, Osiedle Cielmice, Osiedle Czułów, Osiedle
F-6, Osiedle Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Osiedle Karolina, Osiedle Ogrodnik, Osiedle Paprocany, Osiedle Paprotka,
Osiedle R-2, Osiedle Stare Tychy,
Osiedle Wartogłowiec, Osiedle
Wilkowyje, Osiedle Z-1.
Do każdej Rady Osiedla wybieranych jest piętnastu członków.
Głosowanie we wszystkich okrę-

Rada Miasta Tychy przyjęła budżet na 2015 rok podczas styczniowej sesji.

641 mln zł – tyle
wyniosą w 2015 roku
wydatki z budżetu
miasta Tychy, przy
dochodach 604
mln zł. Deficyt
wysokości
37 mln zł będzie
pokryty przychodami
z pożyczek i kredytu
emisji obligacji oraz
wolnych środków,
które zostały
z poprzedniego roku.
Tak kształtuje się
budżet miasta Tychy
na rok 2015, przyjęty
w zeszły czwartek
uchwałą Rady
Miasta.

D

ochody miasta będą
pochodzić z podatków i opłat, w tym
przede wszystkim
z podatku od nieruchomości
(114 mln zł), a także z udziału
miasta w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT – 169
mln zł) i podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT – 8,4
mln zł). Na dochody składają
się też pozyskane środki zewnętrzne.
– Dochody miasta ogółem
będą mniejsze niż w 2014 r. o 62
mln zł, czyli 9,3 proc. – mówił prezydent Andrzej Dziu-

ba, przedstawiając Radzie Miasta projekt budżetu. – Wynika
to przede wszystkim z zakończenia realizacji dużych zadań
współfinansowanych środkami
unijnymi (DK 1 i parkingi wielopoziomowe). Natomiast dochody
miasta bez uwzględniania środków unijnych i innych bezzwrotnych dotacji rosną o 7 mln zł.
Wzrost ten, jak wyjaśnił
prezydent, to przede wszystkim
większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT). – Na przestrzeni ostatnich
5 lat dochody z PIT wzrosły o 31
mln zł. – mówił Andrzej Dziuba.
– To znaczy, że tyszanie zapłacili o tyle więcej podatku, czyli
o tyle więcej zarobili.

Inwestycje
Dominującą część wydatków
gminy stanowią wydatki bieżące (koszty utrzymania miasta
i jego infrastruktury). Będzie
to kwota 524 mln zł, w tym najwięcej na oświatę i wychowanie
(189,5 mln zł), transport pasażerski i utrzymanie dróg (102,4 zł)
oraz opiekę, politykę społeczną
i ochronę zdrowia (69 mln zł).
Kwota przewidziana w budżecie na inwestycje (wydatki
majątkowe) to 117 mln zł, z czego 105 mln zł. to przedsięwzięcia
wieloletnie, kontynuowane w tym
roku, jak: budowa stadionu, płatności związane z przebudową DK1
i budową parkingów wielopoziomowych, budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy

JUW-e. Są też środki na budowę
połączenia ul. Tulipanów i Dołowej, modernizację ścieżek rowerowych, kontynuację budowy
mediateki przy al. Piłsudskiego,
zakup 36 nowych autobusów dla
PKM Tychy, modernizację oświetlenia w mieście, rewitalizację
dzielnicy Osada (Czułów), budowę systemu parkingów rowerowych „Bike&ride” przy przystankach Szybkiej Kolei Regionalnej
i termomodernizację 10 placówek
oświatowych (5 przedszkoli, 1 liceum ogólnokształcące i 4 zespoły
szkół, w tym Zespół Szkół nr 1,
w którym zaplanowano kompleksową modernizację).
W budżecie na 2015 rok zostały też zabezpieczone środki
na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, które będą
realizowane w latach następnych.
Chodzi o budowę przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim i boiska lekkoatletycznego przy stadionie miejskim.

Zadłużenie
Warto też wspomnieć o zadłużeniu miasta. Na koniec 2014 roku
wynosiło 202 mln zł i na podobnym poziomie ma się utrzymać
na koniec 2015 r. – 204 mln zł.
– W tym roku planujemy zaciągnąć pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica, m.in. na budowę
Mediateki i na program modernizacji oświetlenia miejskiego
SOWA – mówił prezydent Andrzej Dziuba. – Na spłaty raz zaciągniętych wcześniej kredytów

i pożyczek wydamy w tym roku
wraz z odsetkami 20,8 mln zł.
To w znacznej mierze jest jeszcze
kredyt zaciągnięty na gospodarkę
ściekową (17,6 mln zł.). To ostatni rok spłaty tej pożyczki. Pozostałe zobowiązania to pożyczka
z Inicjatywy Jessica na przebudowę Andromedy (w tym roku
spłata wyniesie 0,5 mln zł) oraz
na budowę ekranów przy DK 1
(1,2 mln zł).
Prezydent zaznaczył też,
że cała kwota zaplanowana w tym
roku na spłatę zaciągniętych kredytów (20,8 mln zł) będzie pochodzić z wolnych środków pozostałych z poprzednich lat (w sumie
to ponad ponad 35 mln zł.).
– Mimo teoretycznie dużego zadłużenia, nie jest to nawet
50 proc. poziomu dopuszczalnego zadłużenia dla Tychów –
dodał prezydent, przypominając,
że według ustawy o finansach
publicznych poziom dopuszczalnego zadłużenia jest obliczany
dla każdej gminy indywidualnie, w zależności od osiąganego
poziomu nadwyżki operacyjnej,
czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi
gminy.
Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2015 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Za przyjęciem
budżetu miasta w kształcie przedstawionym przez prezydenta Andrzeja Dziubę glosowało 15 radnych, a 10 było przeciw.
Sylwia Witman

gach wyborczych będzie trwać
w godzinach od 8.00 do 18.00.
Podczas sesji Rada Miasta
osobną uchwałą powołała Miejską Komisję Wyborczą. Zgodnie
z przepisami statutów jednostek
pomocniczych w skład tej komisji
wchodzi dwóch przedstawicieli
prezydenta miasta i trzech przedstawicieli rady miasta. W skład
komisji weszły następujące osoby: Grażyna Rygielska (Wydział
Organizacyjny, Kadr i Szkolenia
UM Tychy), Agnieszka Siewier
(Wydział Obsługi Rady Miasta UM Tychy), Marcin Rogala
(przewodniczący Komisji Samorządowej RM Tychy), Maciej
Gramatyka (przewodniczący
Rady Miasta Tychy) i Lidia Gajdas (radna Miasta Tychy).
Komisja ta do 20 marca
będzie przyjmować zgłoszenia
kandydatów do Rad Osiedli. Listy kandydatów zostaną podane
do publicznej wiadomości do 30
marca.
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Przelew lub
opłatomat
Początek roku to dla mieszkańców okres płacenia podatku od nieruchomości, opłaty
za użytkowanie wieczyste
i opłaty za wywóz śmieci.
By terminowo uiścić opłaty,
wcale nie trzeba przyjeżdżać
do urzędu miasta i stać w kolejce do kasy. Można zapłacić np. przelewem internetowym – przypominają tyscy
urzędnicy.

N

a początku każdego roku tysiące tyszan musi uregulować
zobowiązania względem gminy.
Termin płatności I raty podatku
od nieruchomości mija 15 marca,
w przypadku opłaty za użytkowanie
wieczyste – 31 marca. Jest jeszcze
opłata za wywóz śmieci. To moment, w którym do kas w urzędzie
miasta ustawiają się długie kolejki.
– Cały czas monitorujemy sytuację
i w razie potrzeby otwieramy dodatkową kasę lub pracownicy zostają w pracy dłużej, by obsłużyć
wszystkich mieszkańców – mówi
Bożena Dolińska, naczelnik wydziału Podatków i Opłat w UM Tychy. – Ale w Tychach mamy blisko
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40 tys. podatników, więc trudno
obsłużyć wszystkich na raz. Prosząc mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, przypominamy,
że wszystkie opłaty można także
uiszczać na ulicy Piłsudskiego 12,
a podatek od nieruchomości można zapłacić także w dwóch opłatomatach zlokalizowanych na parterze i w wydziale geodezji urzędu
miasta. Najszybciej jednak zrobić
internetowy przelew.
Każdy podatnik otrzymał decyzję ustalającą wysokość podatku, a na drugiej tej decyzji znalazł
się indywidualny numer, na który
należy wpłacać pieniądze. Jeśli zdarzy się, że ktoś zgubi bądź zapomni
swojego numeru opłaty, może zapłacić na ogólny numer rachunku,
w przypadku opłaty od nieruchomości to:
BANK POLSKA KASA OPIEKI
SA 92 1240 2975 1111 0010 6077
5437
a z tytułu opłaty za użytkowanie
wieczyste:
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 47 1240 6960 0697 7777
7777 7777.
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