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Co druga złotówka
w 2009 roku będzie
wydana na poprawę
jakości codziennego
życia w Tychach.
Najwięcej pieniędzy
ma kosztować
budowa kanalizacji
w obrzeżnych
dzielnicach miasta,
a także modernizacja
i budowa dróg
oraz inwestycje
w placówki
oświatowe.

Struktura dochodów miasta planowanych
na 2009 r.
środki zewnętrzne bezzwrotne
145,4 mln zł
23,9%

pozostałe dochody własne
54,1 mln zł
8,9%
podatki i opłaty
240 mln zł
39,4%

dotacje docelowe
34,7 mln zł
5,7%

infografiki: Bogusław Tomża

Rekordowy
budżet
warto wiedzieć
æ Prawo wymaga, aby projekt
budżetu do połowy listopada
każdego roku poprzedzającego nowy rok budżetowy trafił
do Regionalnej Izby Obrachunkowej (która nadzoruje finanse
samorządów) oraz Rady Miasta.
Za przygotowanie budżetu i jego
realizację odpowiedzialny jest
Prezydent Miasta.
æ Budżet uchwala Rada Miasta.

609,4 mln zł

æ Budżet jako plan dochodów
i wydatków może być zmieniany w trakcie roku budżetowego (kalendarzowego) uchwałą
Rady Miasta.

Agata Smolińska
redakcja@twojetychy.pl

D

ochody miasta podzielić można na trzy grupy: dochody własne, dotacje oraz subwencje. Dochody własne to opłaty lokalne i podatki.
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat dochody miasta wzrosły prawie dwukrotnie: z kwoty 312 mln zł do 609 mln zł,
tj. o 297 mln zł. W 2009 r. wyniosą one
240 mln zł i stanowić będą zaledwie
39% dochodów ogółem. Najwięcej pieniędzy pochodzi z udziału miasta w podatku od osób fizycznych, czyli popularnego PIT. Z tego tytułu zaplanowano
na 2009 r. 136 mln zł, a więc prawie
57% wszystkich wpływów z podatków.
Tychy dostają także swoją część z podatku płaconego przez firmy działające w mieście. Pozostałe dochody miasta
to dotacje i subwencje. Różnica między
nimi polega na tym, że subwencję można wydać w zasadzie dowolnie, a dotację celową ściśle według planu.

dochody z majątku gminy
24 mln zł
3,9%

subwencje
111,2 mln zł
18,2%

Budżet miasta Tychy na 2009 r.

Struktura wydatków majątkowych

budowa
i modernizacja dróg
60,3 mln zł
12,8%

inwestycje oświatowe
39,6 mln zł
8,4%

obiekty sportowe
17 mln zł
3,6%

gospodarka
mieszkaniowa
7,4 mln zł
1,6%

Subwencje i dotacje
Subwencja oświatowa wynosi na 2009 r. 102 mln zł i jest wyższa
o 10 mln zł niż w 2008 r. Łączna kwota
udziału miasta w finansowaniu szkolnictwa na 2009 r. wynosi ponad 23 mln
zł i w całości dotyczy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Dopłata
na funkcjonowanie tych szkół wzrasta
w 2009 r. o 3 mln zł – podkreślał prezydent miasta Andrzej Dziuba prezentując radnym projekt budżetu.
Pierwszy raz na codzienne funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych
w Tychach wystarczy pieniędzy z subwencji otrzymywanej z budżetu miasta.
Wyliczana jest ona na podstawie liczby
uczniów i nauczycieli na początku roku
szkolnego. Ci ostatni zresztą mogą się
w tym roku spodziewać dwóch podwyżek pensji (w styczniu i wrześniu).
Z kolei najwyższe kwoty dotacji celowych przeznaczone są na opiekę społeczną i wynoszą 25 mln zł. Natomiast
między innymi na dodatki mieszkaniowe i zasiłki w 2009 r. z budżetu miasta
do tej sumy zostanie dołożone jeszcze
31 milionów.

Wydatki, wydatki...
Budżet miasta jest z zasady bardzo
podobny do budżetu… domowego, czyli planu dochodów i wydatków każdego
z nas. Różnica polega między innymi

469,4 mln zł

gospodarka ściekowa
330,3 mln zł
70,4%

pozostałe
14,9 mln zł
3,2%
Budżet miasta Tychy na 2009 r.

środki europejskie
Miasto od 2004 r. pozyskuje pieniądze ze środków europejskich.
W 2009 r. będą to głównie pieniądze z Funduszu Spójności – 137 mln zł
(36 mln euro) na realizację gospodarki ściekowej oraz 3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację Zespołu Szkół
nr 4. Tychy złożyły też pięć kolejnych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (to m.in. przebudowa DK nr 1, ul. Mąkołowskiej
czy Zespołu Szkół Muzycznych). Jeśli wnioski zostaną zaopiniowane
pozytywnie, do budżetu wpłynie jeszcze 11 mln zł. Przygotowywane są
też wnioski o dofinansowanie przebudowy peronów dla potrzeb Szybkiej Kolei Regionalnej, remont ścieżek rowerowych i Silesianet – budowę społeczeństwa informatycznego – w sumie 23 mln zł.

na planowaniu. Budżety domowe planujemy na bieżąco co miesiąc, a budżet
miasta planowany jest na rok z góry.
W obu przypadkach budżet musi się
równoważyć, czyli wydatki muszą się
bilansować z dochodami. Jeśli powstaje
różnica – czyli deficyt – staramy się go
pokryć, na przykład z oszczędności lub
pożyczek. W tym roku „miejska dziura” ma wynieść 246 mln zł, co stanowi
40% dochodów. Deficyt pokryty będzie
nadwyżką budżetową i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 89 mln zł
oraz kredytem i pożyczkami w łącznej
wysokości 159 mln zł.
Zarówno w przypadku budżetów
domowych, jak i budżetu miasta, wydatki można podzielić na dwie grupy:
bieżące oraz inwestycyjne. Bieżące jak
sama nazwa wskazuje, przeznaczane są
na codzienne funkcjonowanie miasta,
czyli np. na oświetlenie, porządki, odśnieżanie czy sprzątanie dróg. Wydatki
majątkowe to nic innego jak inwestycje
w majątek miasta.
Już drugi rok wśród wydatków
majątkowych dominuje realizacja programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Dokończenie budowy kanalizacji w obrzeżnych dzielnicach miasta
to w tym roku ponad 70% wydatków
inwestycyjnych. Będzie to 330 mln zł.
Z kolei nieco ponad 60 mln trafi na budowę i przebudowę dróg, a prawie 40
mln na unowocześnianie szkół i przedszkoli.

Prawie 55%
na inwestycje
Budżet roku 2009 należy uznać
za zdecydowanie proinwestycyjny, zapewniający podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz estetyki miasta
– zachwalał prezydent tuż przed głosowaniem. – Będzie to rok również
trudny, naznaczony dużą niepewnością
w realizacji zaplanowanych dochodów
oraz zmiennym poziomem kosztów
realizacji inwestycji. Obecna sytuacja
na rynku finansowym (wzrost kursu
euro) wskazuje, iż w przyszłym roku
priorytetem stanie się dofinansowanie
gospodarki ściekowej – tłumaczył.
22 grudnia 2008 roku „tak” Andrzejowi Dziubie powiedziało 24 radnych. Tylko jedna osoba była przeciwna uchwaleniu budżetu na 2009 r.

Prezentujemy:

Wisła
Do rozpoczęcia IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk-Beskidy 2009”
pozostało 11 dni. Festiwal
rusza 14 lutego w Szczyrku, a zakończy się 21 lutego w Wiśle. I właśnie
to miasto przedstawiamy
dzisiaj.

Od 20 stycznia
Wisła już od 20 stycznia
może pochwalić się najpiękniejszymi
trasami
biegowymi na świecie.
Są najszersze w Europie – mają aż 14 metrów,
a ich remont kosztował
5,5 mln zł. To – według
sportowców – prawdziwe narciarskie autostrady. Pętle różnej długości
można dowolnie ze sobą
łączyć, tworząc odcinki o pożądanych dystansach. Razem mają długość
12 km, co pozwala na uprawianie tam wszystkich
stylów biegów.
Wiślanie mogą być też
dumni ze strzelnicy fińskiej firmy Kurvinen, która kosztowała 300 tys.
euro. Strzelnica na Kubalonce spełnia wszystkie
wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej
i jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. Warto wspomnieć,
że strzelnice tej firmy znajdują się m.in. w szwedzkim Östersund, estońskim
Otepää, czy w Holmenkollen i Lillehammer w Norwegii. Trasy na Kubalonce
mogą być wykorzystywane również latem do treningów czy rekreacji. Turyści będą mogli pojeździć
tam rowerem oraz na narto- i łyżworolkach.

Zakończenie
W Wiśle, w której zakwaterowanych będzie
ok. 700 zawodników i trenerów, nastąpi też uroczyste zakończenie festiwalu. Ceremonię będzie
można obejrzeć w telewizjach TVP Sport i Eurosport 21 lutego około godziny 19 oraz „na żywo”
na wiślańskim rynku.
Będą sztuczne ognie i występy gwiazd.
Informacji o festiwalowych atrakcjach udziela
Referat Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle, tel.: 033
855 34 56, e-mail: promocja@wisla.pl
Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu dostępne są na stronie: www.
slask-beskidy.pl

