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Witamy 
po nowemu

„Twoje Miasto” przez 
ostatnie pięć lat ukazywało 
się jako miesięcznik. Teraz, 
aby móc częściej docierać 
do Państwa z informacjami, 
przenieśliśmy się na łamy ty-
godnika „Twoje Tychy”.

Nie zmienia się podsta-
wowy cel naszego wydaw-
nictwa – chcemy, aby „Two-
je Miasto” było pożytecznym 
źródłem informacji dla każ-
dego tyszanina, aby Czytelni-
cy pod naszą winietą znajdo-
wali interesujące materiały.

Jesteśmy otwarci na pro-
pozycje i pomysły Czytel-
ników. Chętnie wyjaśnimy 
wątpliwości, odpowiemy 
na pytania, pomożemy w roz-
wiązaniu problemów. Czeka-
my na Wasze listy, telefony 
i maile.

Zapraszamy do lektury.

Redakcja TM

Blisko 50 mln złotych – tyle 
„zarobił” budżet miasta 

w ubiegłym roku. Nadwyżkę bu-
dżetową przeznaczono na wcze-
śniejszy wykup obligacji oraz 
spłatę zaciągniętych w latach po-
przednich pożyczek i kredytów.

Doskonałe wyniki 
finansowe

Pojawienie się nadwyżki 
w budżecie oznacza, że dochody 
były większe niż wydatki. Dzia-
ło się tak, bo coraz więcej miesz-
kańców i firm płaci podatki. 
W 2007 r. wśród płatników po-
datku od nieruchomości przy-
było 11 podmiotów prawnych 
i 1600 osób fizycznych. Poda-
tek od środków transportowych 
(ciężarówek, autobusów itp.) za-
płacono za 2 887 pojazdów wię-
cej niż w 2006 r.

Spada również bezrobo-
cie. Na koniec lutego tego roku 
w Tychach bez pracy było zale-
dwie 5 proc. mieszkańców, czyli 
ponad dwa razy mniej niż wy-
nosi średnia ogólnopolska. Co-
raz więcej tyszan pracuje i rozli-
cza się z podatku PIT, wzrastają 
także zarobki. Przeciętnie z każ-
dej złotówki oddanej fiskusowi 
przez mieszkańca Tychów, 47 
groszy trafia do budżetu miasta.

„Janosik” coraz 
wyższy

Bogatsze samorządy, czyli 
te, które lepiej gospodarują swo-

imi dochodami i zarządzają wy-
datkami, muszą płacić na rzecz 
biedniejszych. Im wyższe docho-
dy, tym wyższy „podatek janosi-
kowy”. Tychy w 2007 r. oddały – 
bo tak stanowi ustawa – ponad 
pięć milionów złotych – dwa 
miliony więcej niż rok wcześniej. 
Taka wpłata, popularnie zwa-
na „podatkiem janosikowym”, 
to różnica pomiędzy średnim 
dochodem z podatków na miesz-
kańca w stosunku do wskaźnika 
dla całej Polski. Płacić trzeba, 
gdy wskaźnik dochodów podat-
kowych na mieszkańca przekro-
czy 110 proc. średniej krajowej. 
W Tychach poziom ten wyniósł 
blisko 161 proc.

Pomaganie 
kosztuje

Najwięcej Tychy wydają 
na działalność szkół i placówek 
oświatowych oraz na zasiłki, 
dodatki mieszkaniowe i inne 
formy pomocy społecznej. 
Łącznie było to w 2007 r. pra-
wie 185 mln zł, co daje 64 proc. 
wszystkich wydatków bieżą-
cych. Same świadczenia pie-
niężne wypłacane na rzecz 
potrzebujących mieszkańców 
wyniosły ponad 31,5 mln zł. 
Budżet miasta musi także do-
płacać do funkcjonowania 
szkół, bo subwencja oświato-
wa z budżetu państwa nie po-
krywa wszystkich kosztów na-
uki uczniów i pracy nauczycieli 
w tyskich szkołach.

Więcej remontów
Na remonty miasto wydało 

w 2007 r. prawie 23 mln złotych 
– o 45 proc. więcej niż w 2006 r. 
Najwięcej pieniędzy trafiło 
na remonty placówek oświato-
wych. Było to prawie 10,5 mln 
zł wobec niecałych 6 mln zł rok 
wcześniej. W 2007 r. w przed-
szkolach, szkołach podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich 
ekipy budowlane wymienia-
ły przede wszystkim okna, re-
montowały dachy i instalacje 
wodno-kanalizacyjne oraz po-
sadzki. Ściany i sufity zyskały 
nowe kolory. 

Nie zapomniano również 
o nowych nawierzchniach 
dróg. Kosztem 7,5 miliona 
złotych wyremontowane zo-
stały m.in. ścieżki rowerowe 
wzdłuż al. Bielskiej, ul. Ba-
ziowa i nawierzchnia Ryn-
ku. Ponadto w mieście poja-
wiło się sześć dodatkowych 

parkingów, przebudowano  
ul. Przemysłową i skrzyżowa-
nia ulic: Mikołowskiej-Doło- 
wej-Burschego oraz Harcer-
skiej i Stoczniowców.

Majątek coraz 
większy

Na inwestycje (m.in. bu-
dowę kanalizacji) wykorzy-
stano w ubiegłym roku kwotę 
84,3 mln zł, tj. prawie 34 mln 
zł więcej niż rok wcześniej. 
Łączne nakłady na ten cel były 
ponad trzy razy większe niż 
w 2004 r. Oznacza to, że co pią-
ta złotówka wydana w ubie-
głym roku szła na podniesienie 
wartości majątku miasta. Te 
nakłady inwestycyjne w roku 
2007 w 24 proc. sfinansowano 
ze źródeł zewnętrznych, czy-
li między innymi z pieniędzy 
Unii Europejskiej, ale również 
z dotacji rządowych.

Tyscy radni uznali, że w 2007 roku  
miasTo prawidłowo i efekTywnie wydawało swoje pieniądze

rok 2007 
skwitowany

Prawo wymaga, aby projekt budżetu na ko-
lejny rok do połowy listopada trafił do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej (która nad-
zoruje finanse samorządów) oraz Rady 
Miasta. Za przygotowanie budżetu i jego 
realizację odpowiedzialny jest Prezydent 
Miasta. Budżet uchwala Rada Miasta.
Budżet jako plan dochodów i wydatków 
może być zmieniany w trakcie roku budże-
towego (kalendarzowego) uchwałą Rady 
Miasta. Aktualnie realizowany budżet Ty-
chów na 2008 został przyjęty podczas sesji 
Rady Miasta 14 grudnia 2007 r.

æ Subwencja – pomoc 
pieniężna skierowana 
na wykonywanie zadań 
i niepodlegająca szczegó-
łowemu rozliczeniu.

æ Dotacja – pomoc pie-
niężna skierowana na 
konkretny cel i podle-
gająca szczegółowemu 
rozliczeniu. Jeżeli w ra-
mach dotacji nie zosta-
ną wydane wszystkie 
pieniądze lub będą one 
wydane niewłaściwie  
– trzeba je zwrócić.

budżet

słowniczek
pojęć

Dochody i wydatki gminy
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Oświata 
i wychowanie

47,4

Wpłata do budżetu państwa
5 091 (1,3 proc.)

Remonty
22 803 (6 proc.)

Pomoc społeczna 16,5

Administracja 
państwowa 
i samorządowa 8,7

Transport 
zbiorowy 7,5

Kultura �zyczna, 
kultura i sztuka 5,8

Gospodarka komunalna, 
mieszkaniowa i handel 5,6

Drogi 4,2 Pozostałe zadania 4,2

Wydatki majątkowe
84 295 (22,3 proc.)

Wydatki bieżące
266 248 (70,4 proc.)
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Podczas sesji Rady Miasta 24 kwietnia 
PRezydent andRzej dziuba  

otRzyMał absolutoRiuM.  
20 Radnych oPowiedziało się „za”, tRoje 

wstRzyMało się od głosu,  
jeden głosował PRzeciw.  

udzielenie absolutoRiuM to obok 
PRzyjęcia budżetu najważniejsza 

z uchwał PodejMowanych  
PRzez Radę Miasta  

w całyM Roku.

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl
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