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NomiNacja za Najlepszą stroNę mobilNą

Czy będzie nagroda?

W ostatnich dniach do Urzę-
du Miasta Tychy dociera-
ją niepokojące informacje 
od mieszkańców.

z głaszają oni, iż osoby po-
dające się za pracowni-

ków tyskiego magistratu, roz-
prowadzają na terenie miasta 
„Miejski Biuletyn Informacyjny 
na rok 2012” w cenie 37 złotych. 
To 88 stronnicowa biało-niebie-
ska książka o nieprawidłowym 
numerze ISBN, zawierająca ad-
resy i informacje dotyczące naj-
ważniejszych jednostek i placó-
wek organizacyjnych miasta.

Urząd Miasta Tychy infor-
muje, że nie jest wydawcą tego 
biuletynu i apeluje, aby oszu-

kani mieszkańcy zgłaszali się 
na policję. 

 ES

Wydział SpraW 
Społecznych i zdroWia 

rozpoczyna realizację 
kampanii „daWanie 

procentuje – zoStaW 1 
procent W tychach”.

c elem akcji jest zachęcenie miesz-
kańców naszego miasta do przeka-

zania jednego procenta podatku za rok 
2011 dla tyskich organizacji pożytku 
publicznego.

Jako studentkę socjologii, przez 
pięć lat uczono mnie, że bez silnego sek-
tora pozarządowego, nie będzie nigdy 
społeczeństwa obywatelskiego. Moja 
długoletnia praktyka i współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi całkowi-
cie to potwierdza – mówi Daria Szcze-
pańska, zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

Wielkie korzyści
Nikogo nie trzeba przekonywać, 

że działalność organizacji pożytku pu-
blicznego jest bardzo potrzebna. Powo-
dów jest wiele. – Takie organizacje są 
ważnym uzupełnieniem instytucji pu-
blicznych. W różnoraki sposób wzboga-
cają życie społeczności lokalnych. Poza 
tym, dają szansę realizowania się wielu 
osobom, które czują potrzebę podjęcia 

aktywności społecznej – uważa Daria 
Szczepańska.

Dlaczego tyskie?
Efekty działań tyskich organizacji 

pożytku publicznego są w naszym mie-
ście doskonale widoczne. Dlatego war-
to właśnie im przekazać jeden procent 
podatku. – Gorąco zachęcamy do tego 
wszystkich mieszkańców. Nawiązując 
do hasła naszej kampanii, drodzy tysza-
nie, zostawmy jeden procent w Tychach 
– przekonuje zastępca prezydenta ds. 
społecznych. – Poza tym, jeżeli pomo-
żemy w ten sposób dowolnej tyskiej or-
ganizacji, to możemy mieć pewność, 
że ona swoim wsparciem obejmie ty-
szan. Wynika to ze statutów wszystkich 
tyskich OPP – dodaje.

Duże możliwości
Trzeba sobie zdawać również 

sprawę z tego, że potencjał pienią-
dza, czyli środków, które mogą wpły-
nąć z odpisu podatkowego jest bardzo 
duży. – W moim przekonaniu, o doj-
rzałości obywatelskiej tyszan świadczy 
to, że z roku na rok coraz większy od-
setek mieszkańców decyduje się przeka-
zać jeden procent na nasze organizacje. 
To bardzo cieszy – podkreśla prezydent 
Szczepańska.

Największa inwestycja
Warto przypomnieć, że największą 

inwestycją obecnie realizowaną w na-
szym mieście przez organizację pożyt-
ku publicznego jest budowa stacjo-
narnego hospicjum przy ul. Żorskiej. 

Przedsięwzięcie to prowadzi Społeczne 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Ka-
liksta I.

Wszystkich mieszkańców, którzy 
z różnych przyczyn nie wybrali jeszcze or-
ganizacji pożytku publicznego, której ze-
chcą pomóc, od dobrych kilku lat zachę-
camy do przekazania 1 procenta właśnie 
na cel budowy hospicjum – mówi zastęp-
ca prezydenta ds. społecznych. – Gmina 
również wspiera to dzieło. Do tej pory, 
z budżetu miasta, na ten cel trafiła dotacja 
w wysokości ponad 2 mln złotych. Nie do-
staliśmy na to żadnej subwencji z Warsza-
wy. To pieniądze pochodzące z podatków 
tyszan. Ufamy, że mieszkańcy również in-
dywidualną ofiarnością zechcą wesprzeć 
budowę. Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że stacjonarne hospicjum w naszym mie-
ście jest bardzo potrzebne – dodaje.

Obszary działania
W naszym mieście organizacje po-

żytku publicznego działają w obsza-
rach m.in.: pomocy społecznej, kultu-
ry fizycznej i sportu, edukacji, oświaty 
i wychowania, kultury i sztuki, przeciw-
działania patologiom społecznym i pro-
filaktyce uzależnień, ochrony i promocji 
zdrowia, ekologii i ochrony środowiska, 
równouprawnienia, praw człowieka 
i innych.

EWa STrzODa

27 stycznia w Krakowie odbędzie się 
gala rozdania nagród Mobile Trends 
awards. Urząd Miasta Tychy został no-
minowany w kategorii „Miasto z naj-
lepszą stroną mobilną”.

już sama nominacja 
to sukces, bo w tej ka-

tegorii nominowane są tyl-
ko cztery miasta: Kraków, 
Wrocław, Szczecin i Tychy. 
Podczas uroczystej gali zo-
staną wręczone nominacje oraz 
statuetki dla zwycięzcy, którego 
wybierze kapituła konkursowa składająca się 
z ekspertów ze świata IT oraz mobilnych tech-
nologii.

Strona UM Tychy
Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego 

roku Urząd Miasta Tychy przygotował mo-
bilną wersję miejskiej strony internetowej. 
By z niej skorzystać, wystarczy posiadać tele-

fon komórkowy z systemem udostępniającym 
internet.

Mobilna wersja strony www.umtychy.
pl, to – przede wszystkim – szybki dostęp 
do podstawowych informacji o mieście i urzę-
dzie. Informacje zostały podzielone – po-

dobnie jak na standardowej wersji 
strony – na kategorie: urząd 

miasta, dla mieszkańców, 
dla inwestycji, dla kultury, 
dla sportu.

Dzięki „odchudzo-
nej” grafice i dostosowa-

niu zawartości do wielkości 
wyświetlaczy komórkowych, 

strona wyświetla się szybko. Wpisując ad-
res www.umtychy.pl w przeglądarce inter-
netowej telefonu jesteśmy automatycznie 
przekierowani na mobilną wersję miejskiej 
strony: www.umtychy.pl/mobi.php. Koszt 
przeglądania serwisu przy użyciu telefonu 
jest zależny od operatora sieci komórkowej.

EWa STrzODa

Uwaga 
na oszustów!

KrOK 1: Wybrać organiza-
cję pożytku publicznego, której 
chcemy przekazać 1 proc. podat-
ku. zachęcamy do wybierania 
tyskich organizacji (pełna baza 
organizacji na www.umtychy.pl/
opp).

KrOK 2: Wypełnić odpowied-
nią rubrykę w rocznym zeznaniu 
podatkowym (PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-28, PIT-38). Po wy-

liczeniu, ile podatku będziemy 
mieli do zapłacenia w tym roku, 
w odpowiednich rubrykach ze-
znania (które zatytułowane są 
„Wniosek o przekazanie 1 proc. 
podatku należnego na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego 
OPP”) należy wpisać numer pod 
jakim dana organizacja widnie-
je w Krajowym rejestrze Sądo-
wym (KrS) oraz kwotę, którą 
przekazujemy.

zostaw jeden  
procent w tychach

Na jednym formularzu PIT 
można przekazać odpis 1 proc. 
tylko dla jednej organizacji. Je-
śli rozliczamy się na więcej niż 
jednym formularzu, w każdym 
z nich możemy wskazać inną 
organizację pożytku publicz-
nego.

Uwaga

Jak przekazać 1 proc. podatku?

zachęcamy mieszkańców do przekazania jednego procenta podatku dla tyskich organizacji pożytku publicznego.


