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Sprawdź, na co płacisz podatki
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Mieszkańcy Tychów bardzo łatwo i szyb-
ko mogą sprawdzić, jak wygląda budżet 
miasta na 2018 rok, a przede wszyst-
kim dowiedzieć się, ile pieniędzy z ich 
podatku gmina przeznacza (dziennie 
lub miesięcznie) na funkcjonowanie ko-
munikacji publicznej, lokalnej szkoły, 
na kulturę czy oświetlenie ulic. I nie 
trzeba wcale studiować uchwały bu-
dżetowej, wystarczy wejść na stronę 
www.nacoidamojepieniadze.pl

wszystkie informacje na stronie są 
przygotowywane na podstawie uchwa-
ły budżetowej miasta. To według niej 
budżet został podzielony na kategorie 
tematyczne np. oświata i wychowanie, 
transport i łączność, pomoc społecz-
na, sport, kultura czy ochrona zdro-
wia. mieszkaniec, wpisując wysokość 
swojego wynagrodzenia brutto, może 
sprawdzić, jak gmina dysponuje jego 
pieniędzmi z podatków.
– Uchwała budżetowa to dokument skła-
dający się z kilkudziesięciu stron. Nie 
każdy ma czas i ochotę na zapoznanie się 
z nim – mówi prezydent Tychów, andrzej 
dziuba. – Teraz w sposób jasny i bardzo 
czytelny mieszkańcy mogą zobaczyć, jak 
wydawane są ich pieniądze oraz jakie są 
główne źródła przychodu gminy w tym 
roku. wszystko można sprawdzić w uję-

ciu dziennym lub miesięcznym. Chcemy 
pokazać, w jakim stopniu, płacąc podatki, 
każdy z tyszan przyczynia się do rozwoju 
swojego miasta – tłumaczy.
Jak twierdzą pomysłodawcy projektu, od-
wrócenie prezentacji budżetu pozwoliło 
przełamać barierę. Trudne do zrozumie-
nia uchwały budżetowe i niewyobrażal-
nie duże kwoty dla osoby, która zarabia 

3000 złotych brutto, zmieniły się w małe 
liczby, które wydajemy na co dzień i któ-
rych wartość kojarzymy.
Na stronie nacoidamojepieniadze.pl 
oprócz budżetu tyskiego można także 
znaleźć i porównać budżety m.in. Byd-
goszczy, wodzisławia Śląskiego, Lubli-
na, Poznania, Sopotu czy mysłowic.
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rodzinny Park bł. Karoliny 
wciąż się zmienia

Budowa i oddanie do użytku tężni so-
lankowej nie było ostatnią inwestycją 
miasta w Rodzinnym Parku bł. Karoli-
ny, czyli dawnym Parku Południowym. 
Zgodnie z planem zagospodarowania 
tego terenu wciąż trwają tam prace, 
które zmieniają jego oblicze.

Przypomnijmy, że w pobliżu tężni po-
wstanie fontanna, górka saneczkowa 
i szalet. aktualnie trwa formowanie 
górki dla małych saneczkarzy, wykony-
wane są ścieżki, balustrady, prowadzo-
ne są prace przy nawierzchni fontanny 
oraz roboty wykończeniowe elewacji 
szaletu. Powinny one zakończyć się 
do końca lutego, zaś na wiosnę teren 
budowy zostanie uporządkowany i nowe 
urządzenia zostaną oddane mieszkań-
com Tychów do użytkowania.
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Zostaw procent w tychach!
Jesteśmy w trakcie rozliczania się z fi-
skusem za miniony rok, co wiąże się 
także z koniecznością podjęcia decyzji 
o przekazaniu 1% swoich podatków wy-
branej organizacji pożytku publiczne-
go. Lokalne OPP jak co roku zachęca-
ją, by podatkową darowiznę przekazać 
właśnie im.

akcję „dawanie procentuje! zostaw 1% 
w Tychach” firmuje i wspiera wydział 
Spraw Społecznych i zdrowia Urzędu 
miasta, który wydał ulotkę zawierającą 
wykaz tyskich organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
jednego procenta podatku za rok 2017. 
znajdują się wśród nich liczne stowa-
rzyszenia, komitety, fundacje itd.
Szczegółową listę wraz z potrzebnymi 
numerami KrS znaleźć można na stro-
nie www.ngo.umtychy.pl/opp. zachę-
camy do dzielenia się 1% i zostawienia 
go w Tychach.
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Radni klubu Inicjatywa Tyska mają zamiar 
zwrócić się do prezydenta Andrzeja Dziuby 
o nadanie honorowego obywatelstwa mia-
sta Tychy himalaiście Adamowi Bieleckiemu 
– jednemu z bohaterów akcji ratunkowej 
na Nanga Parbat sprzed kilkunastu dni.

Jesteśmy dumni, że w zespole bohaterskich 
ratowników znalazł się urodzony w Tychach 
adam Bielecki – alpinista, himalaista, pierw-
szy zimowy zdobywca ośmiotysięczników 
Gaszerbrum i Broad Peak, zdobywca K-2 
i makalu, który w 2012 roku otrzymał na-
grodę Prezydenta miasta Tychy w dziedzinie 
sportu – czytamy we wniosku, który 6 lute-
go ma trafić na biurko prezydenta andrze-
ja dziuby.
– Chcemy, by ten symboliczny gest był wy-
razem szacunku i podziwu dla adama Bie-
leckiego oraz formą podziękowania za szla-
chetny gest niesienia pomocy innym – mówi 
radna Lidia Gajdas z klubu Inicjatywa Ty-
ska.
wniosek o przyznanie honorowego oby-
watelstwa Tychów trafia w formie uchwały 
pod obrady rady miasta i jest przyjmowany 
większością głosów. do tej pory takim za-
szczytem uhonorowano m.in. ks. abp. da-
miana zimonia, założyciela i szefa orkiestry 
aukso marka mosia i wybitnego socjologa 
prof. marka Szczepańskiego.
adam Bielecki urodził się w Tychach i tutaj 
– w jednym z bloków na osiedlu „B” – się wy-
chował. od kilku lat mieszka w Krakowie.
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Honorowy Bielecki?
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