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Abecadło urzędowe
O cO każdy tyszanin 

mOże pytać w urzędzie 
miasta? dO jakiegO 
wydziału zwrócić 

się ze swOją sprawą? 
przedstawiamy 

abecadłO – zbiór 
OdpOwiedzi 

na pytania dOtyczące 
funkcjOnOwania 

miasta i jegO służb.

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl

A:
æ Akt uRodzeniA i Akt zgo-
nu – oba dokumenty, bez opłat można 
otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Warto jednak pamiętać, że zgłosze-
nia dokonuje się według miejsca zgonu, 
a nie według miejsca zamieszkania, na-
tomiast urodzenie trzeba zgłosić w ciągu 
14 dni od jego daty.

B:
æ Biuletyn infoRmAcji Pu-
Blicznej – obowiązkowy urzędowy 
publikator internetowy, który zawie-
ra wszelkie informacje o funkcjono-
waniu miasta i jego służb – http://bip.
umtychy.pl.

c:
æ centRum zARządzAniA 
kRyzysowego – wspólne przed-
sięwzięcie straży pożarnej, wydziału 
zarządzania kryzysowego urzędu mia-
sta i straży miejskiej. Całą dobę w sie-
dzibie Państwowej Straży Pożarnej/
Teleinformatycznego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego przy al. Nie-
podległości 230 dyżurują strażnicy 
miejscy oraz strażacy, którzy na bieżą-
co przyjmują i załatwiają interwencje 
mieszkańców. W sytuacjach kryzyso-
wych Szef Obrony Cywilnej w mieście, 
czyli prezydent miasta, ma do dyspo-
zycji specjalną salę sztabową.

d:
æ dowód osoBisty – mały plasti-
kowy dokument za 30 złotych, bez któ-
rego nasze codzienne życie byłoby dużo 
bardziej skomplikowane. Bez dowodu 
osobistego można mieć problemy z zała-
twieniem spraw w banku, na poczcie lub 
z kupnem mieszkania. Dowód tożsamo-
ści dostaniemy w Biurze Obsługi Klienta 
na parterze Urzędu Miasta Tychy w Re-
feracie Dowodów Osobistych.
æ dodAtek mieszkAniowy – 
można go dostać w ciągu miesiąca. 
To forma dopłaty do czynszu, którą do-

staje się z Wydziału Gospodarki Lokalo-
wej w UM Tychy.
æ dziAłAlność gosPodARczA – 
gdyby Rockefeller chciał zaczynać swoją 
karierę w Tychach, pierwsze kroki mu-
siałby skierować do Wydziału Działal-
ności Gospodarczej – tam można zareje-
strować własny biznes. Od tego wszystko 
się zaczyna. Wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej kosztuje 100 złotych.
æ dotAcje z Budżetu – na budżet 
miasta składają się między innymi po-
datki jego mieszkańców. Część tych pie-
niędzy może do nich wrócić z powrotem 
jako dotacja dla na przykład organizacji 
pozarządowej albo grupy mieszkańców 
w ramach Inicjatyw Lokalnych. Szcze-
góły takich możliwości poznać można 
w Wydziale Budżetu i Księgowości.
æ długoletnie Pożycie mAł-
żeńskie – historia tego medalu liczy 
sobie zaledwie 47 lat, ale to prawdopo-
dobnie najczęściej wręczane polskie od-
znaczenie państwowe. Medal Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przyznawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z okazji 50. rocznicy ślubu. Zgodnie 
z przepisami, rozwód pozbawia szansy 
na taki medal, nawet jeśli ponownie po-
ślubia się tę samą osobę.
Medale Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie wręczane są osobiście obojgu 
małżonkom. W imieniu Prezydenta RP, 
zrobić to mogą: wojewoda, marszałek 
województwa, starosta, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. Wniosek o przy-
znanie medalu składa się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, potem wędruje on 
do wojewody, który z kolei wysyła doku-
ment do Prezydenta RP.

e:
æ edukAcjA –w Tychach kieruje 
nią Miejski Zarząd Oświaty przy al. Pił-
sudskiego 12. Pracownicy MZO dbają 
o to aby w żłobku, przedszkolach i szko-
łach niczego nie brakowało.
æ elektRonicznA skRzyn-
kA PodAwczA – to nic innego 
jak internetowa skrzynka pocztowa 
do korespondencji z urzędem. Doku-
menty opatrzone kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym można przesyłać 
do adresatów ESP za pomocą formula-
rza internetowego lub wysyłając je jako 
załącznik poczty elektronicznej na od-
powiedni adres pocztowy. Dokumenty 
można również złożyć osobiście w go-
dzinach pracy urzędu miasta na odpo-
wiednim nośniku danych. Nośnik da-
nych powinien obsłużyć możliwość 
zapisania na nim Urzędowego Poświad-
czenia Odbioru. Obsługiwanymi nośni-
kami danych są: dyskietka magnetyczna 
3,5 cala, dysk CD-RW z niezakończo-
ną sesją lub urządzenie typu PenDrive 

(pamięć USB). Dokumenty podpisane 
elektronicznie podpisem kwalifikowa-
nym o typie „wewnętrznym” mogą po-
siadać rozszerzenia:. sig, .sdoc, .XAdES, 
.zsi, .sigPro, .xml, natomiast maksymal-
na łączna suma rozmiarów załączników 
nie może przekroczyć 4 MB.

f:
æ filie miejskiej BiBlioteki 
PuBlicznej – w całym mieście jest 
ich aż 15. Historia tyskiej książnicy za-
częła się w 1956 roku od 8 tys. książek i 5 
pracowników, dziś bibliotekarzy jest 60, 
książek 380 tys., a na multimedialnych 
stanowiskach komputerowych można 
skorzystać z internetu.

g:
æ geodezjA – w Wydziale Geodezji 
UM Tychy można między innymi zała-
twić podział nieruchomości i nadać jej 
numer. Właśnie dlatego wydział prowadzi 
operat ewidencji gruntów i budynków.

H:
æ HAłAs PRzemysłowy – to tyl-
ko jedna z uciążliwości życia w mieście. 
Między innymi ich zwalczaniem zaj-
muje się Wydział Komunalny, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.

i oraz j
æ Obie litery odgrywają w „Tyskim al-
fabecie” ogromną rolę. Pierwsza z nich 
mówi o normie iso 9001, która gwa-
rantuje jakość obsługi klienta, czyli 
wszystkich mieszkańców. Certyfikowa-
niem zajmują się wyspecjalizowane nie-
zależne firmy audytorskie.

æ imPRezA mAsowA – każda im-
preza powyżej tysiąca uczestników musi 
być zgłoszona w Wydziale Spraw Oby-
watelskich.

k:
æ komunikAcjA – kupiłeś, sprzeda-
łeś a może zezłomowałeś motocykl lub 
samochód? Jeśli tak, to na pewno trafisz 
do Wydziału Komunikacji, który mieści 
się przy ul. Budowlanych 59. Tam mo-
żesz też odebrać prawo jazdy po udanym 
egzaminie.

l:
æ lokAlne inicjAtywy – Wy-
dział Rozwoju Miasta i Funduszy Euro-
pejskich przyjmuje wnioski o realizację 
przedsięwzięć w trybie lokalnych inicja-
tyw, które są w 60 proc. dofinansowane 

przez Miasto Tychy. W ramach lokal-
nych inicjatyw realizowano m.in.: pla-
ce zabaw, boiska, parkingi, drogi dojaz-
dowe, chodniki oraz sale komputerowe 
i gimnastyczne.

ł:
æ łAwnicy sPołeczni – prawie 
każdy z nas może nim zostać i po-
czuć się jak w amerykańskim filmie. 
Ławnik społeczny w sądzie to ktoś po-
dobny do członka ławy przysięgłych 
w sądownictwie anglosaskim. Z tym, 
że w Tychach ławników wybiera Rada 
Miasta.

m:
æ miejskie instytucje – Miej-
skie Centrum Kultury (MCK) – ul. Bo-
haterów Warszawy 26, Muzeum Miej-
skie w Tychach (MM) – ul. Katowicka 
9, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS) – ul. Budowlanych 59, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – 
ul. Sikorskiego 110, Miejskie Schronisko 
dla Zwierząt (MSdZ) – ul. Przejazdowa, 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych – ul. Filaretów 31, Miejski Zakład 
Komunikacji (MZK) – al. Piłsudskie-
go 12, Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
(MZUiM) – ul. Budowlanych 59.

n:
æ nAdzóR BudowlAny – wyda-
je pozwolenie na użytkowanie każde-
go wybudowanego w Tychach domu. 
Do tego czasu, formalnie w budynkach 
nie wolno mieszkać.
æ nieRucHomość – zwrot nieru-
chomości oraz wydzierżawianie miej-
skich gruntów – tym zajmuje się Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami.

o:
æ odPis Aktu uRodzeniA, ślu-
Bu, zgonu – dostaniemy od ręki 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tychach.

P:
æ PAszPoRty – wnioski można skła-
dać w Biurze Obsługi Mieszkańców 
w UM Tychy, ale po odbiór gotowego do-
kumentu trzeba się pofatygować do Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach. Nowy unijny paszport kosztuje: 
30, 60, 70 lub 140 złotych, w zależności 
od wieku właściciela dokumentu.
æ PodAtki – druga oprócz śmierci 
nieunikniona rzecz w życiu każdego ty-
szanina. Niewdzięczną rolę poborcy po-
datkowego spełnia Wydział Podatków 
i Opłat.

æ Pies AgResywny – jeśli nasz 
czworonożny przyjaciel reprezentuje 
rasę o takich cechach, to oprócz kosz-
tów utrzymania i podatku od posiada-
nia psa, musimy zapłacić 82 złote spe-
cjalnej opłaty w Wydziale Komunalnym, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

R:
æ RejestRAcjA PojAzdu – 
wszystkie formalności załatwimy przy 
kilku okienkach w Wydziale Komunika-
cji. Uwaga! Ten wydział mieści się poza 
główną siedzibą magistratu, przy ul. Bu-
dowlanych 59.

s:
æ sesje RAdy miAstA – w Tychach 
organizowane są raz w miesiącu, zazwy-
czaj w ostatni czwartek, od godz. 14.00. 
Każdy tyszanin ma prawo przysłuchi-
wać się obradom radnych i uczestniczyć 
w posiedzeniach komisji rady. Dla tych, 
którym czasu ani ochoty nie wystarcza, 
pozostaje transmisja „na żywo” na stro-
nie BIP UM Tychy.

ś:
æ śluB konkoRdAtowy – zawar-
cie związku małżeńskiego przed osobą 
duchowną, ale ze skutkami cywilnymi. 
Wszystkie potrzebne dokumenty za-
łatwimy w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
związek małżeński zwany popularnie 
ślubem cywilnym można natomiast za-
wrzeć przed kierownikiem USC.

t:
æ tARgowisko – zarządzaniem tar-
gowiskami w mieście zajmuje się Tyski 
Zakład Usług Komunalnych mieszczący 
się przy al. Piłsudskiego 12. TZUK opie-
kuje się również cmentarzami komunal-
nymi w mieście.

u:
æ ucHwAłA – podstawowy akt 
prawny podejmowany przez radnych 
podczas sesji Rady Miasta. Wszystkie 
uchwały oraz wyniki głosowań dostępne 
są na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej.

w:
æ wycinkA dRzew – nie może się 
obyć bez specjalnego zezwolenia wy-
dawanego przez Wydział Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Opła-
ty za usunięcie drzew są zmienne i uza-
leżnione od gatunku drzew oraz obwo-
du pnia mierzonego na wys. 1,30 m nad 
poziomem gruntu. Pomiar dokonywa-
ny jest taśmą metalową Stabila Mess-
gerate. Opłata za usunięcie jednego 
metra kwadratowego powierzchni po-
krytej krzewami w chwili obecnej wy-
nosi 213,27 zł.

z:  
æ zużyty sPRzęt elektRycz-
ny – nie wolno go pod żadnym pozo-
rem wyrzucać na śmietnik. Najlepiej 
oddać w sklepie z artykułami AGD lub 
poczekać na regularnie organizowane 
mobilne zbiórki takiego sprzętu prowa-
dzone przez Międzygminne Przedsię-
biorstwo Gospodarki Odpadami i Ener-
getyki Odnawialnej MASTER. Przy ul. 
Serdecznej 100 działa też punkt zbiórki 
odpadów niebezpiecznych, gdzie można 
pozbyć się na przykład starego telewizo-
ra czy komputera.

urząd miasta tychy
al. niepodległości 49.
tel.: 032 776 33 33, fax: 032 
776 33 44
e-mail: poczta@umtychy.pl
skype: um.tychy
serwis informacyjny um ty-
chy: www.umtychy.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek: 
7.30-15.30
wtorek, czwartek: 7.30-17.00
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większość spraw załatwimy w biurze Obsługi klienta znajdującym się na parterze um tychy.



WEŹ UDZIAŁ W „WARSZTATACH TWÓRCZEGO PISANIA” I..

Zostań mistrzem 
słowa

                        T y s k i  I n f o r m a t o r  S a m o r z ą d o w y          II

W środę 26 listopada o go-
dzinie 18 budynek „Balbiny 
Centrum” przy ulicy Baro-
na 30 całkowicie zgaśnie, 
by za moment... rozbłysnąć 
dziesiątkami tysięcy diód 
LED. Organizatorzy zapo-
wiadają, że będzie co oglą-
dać...

Mieszkańcy miasta będą 
mieli okazję jako nielicz‑

ni w Polsce zobaczyć efektow‑
ny pokaz nowych źródeł świa‑
tła. Tyszanie zostali wyróżnieni, 
bo podobne pokazy zaplanowa‑
no jeszcze tylko w trzech mia‑
stach w kraju: Gdańsku, Kiel‑
cach i Poznaniu.

Wszystko  
w LED-ach

Wszystko zacznie się 
po zmroku, kiedy będziemy mie‑
li gwarancję, że jest dostatecznie 
ciemno – mówi Adam Szcze‑
panek, specjalista ds. oświetle‑
nia z firmy Alfa Elektro, która 
organizuje pokaz razem z firmą 
Philips. W pewnym momencie 
wyłączymy oświetlenie całego 

budynku, a następnie zaczniemy 
iluminację... – dodaje. 

Organizatorzy zapowiadają, 
że będzie kolorowo i błyskotli‑
wie. – Diodami zostanie „ustro‑
jony” niemal cały budynek 
„Balbiny”. Światła będą na da‑
chach, elewacji i wszędzie tam, 
gdzie tylko będzie to możliwe. 
Pokażemy kilka różnych kolo‑
rów, różne sekwencje i ciekawe 
płynne przejścia i zmiany świa‑
tła. To warto zobaczyć – zachęca 
Adam Szczepanek.

Tańsze i bardziej 
żywotne

Pokaz będzie miał głów‑
nie na celu promowanie no‑
wych źródeł światła, jakimi są 
diody LED. 

– Nowa generacja tych 
diód bardzo się rozwinę‑
ła, chcemy je promować, 
bo są tańsze od zwykłych źró‑
deł i na pewno bardziej wydaj‑
ne. Świecą o wiele dłużej niż 
żarówki, nawet 50 tysięcy go‑
dzin. Do tego nie wydzielają 
promieniowania UV i ciepła – 
mówią organizatorzy. GK

DIODy LED SPRAWIą, ŻE...

Balbina  
rozbłyśnie

Budynek zostanie podświetlony diodami LED.
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Przyszłoroczny budżet Tychów bę-
dzie jednym z tematów najbliższej 
sesji Rady Miasta Tychy. To plan wy-
datków i dochodów miasta na rok ka-
lendarzowy.

Zgodnie z prawem, projekt budżetu musi 
trafić do Rady Miasta oraz instytucji kon‑

trolującej finanse samorządów – Regionalnej 
Izby Obrachunkowej – do połowy listopada, 
razem z informacją o stanie mienia komu‑
nalnego, czyli zestawieniem wartości majątku 
miejskiego.

Procedura
Procedura uchwalania budżetu przewidu‑

je następnie zaopiniowanie projektu uchwały 
budżetowej przez wszystkie komisje stałe rady 
miasta. Głos zabierze jako ostatnia komisja  
finansów publicznych. Podsumuje ona pra‑
cę wszystkich komisji tematycznych i wyrazi 

ostateczną opinię dla projektu budżetu. Pozy‑
tywną opinię dla planu dochodów i wydatków 
miasta musi także przedstawić wspomniana 
Regionalna Izba Obrachunkowa, która wypo‑
wiada się między innymi na temat możliwości 
sfinansowania deficytu, czyli różnicy między 
wydatkami a dochodami.

Najlepiej do końca grudnia
Najlepiej gdyby radni uchwalili budżet 

do końca roku kalendarzowego poprzedza‑
jącego rok budżetowy. Jeśli im się to nie uda 
do 31 grudnia, mają czas do końca marca. 
W przeciwnym wypadku, za ustalenie bu‑
dżetu zabierze się organ nadzoru finansowe‑
go RIO, z tym, że wówczas w budżecie będą 
tylko wydatki niezbędne do funkcjonowania 
miasta.

Budżet miasta uchwala się bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady. RR

RADNI bęDą ROZMAWIAć O PIENIąDZACH

Budżet coraz bliżej

LuBisz pisać, intErEsujEsz 
się językiEm poLskim, 

a możE w przyszłości 
chcEsz zostać 

DziEnnikarzEm? jEśLi tak, 
to „warsztaty twórczEgo 

pisania” są właśniE  
DLa ciEBiE!

Grzegorz Kusz
g.kusz@twojetychy.pl

Warsztaty organizowane przez Urząd 
Miasta Tychy oraz Miejską Bibliotekę 

Publiczną odbywać się będą w ramach spo‑
tkań z cyklu „W dobrym TTONie być Anio‑
łem”. Poprowadzi je Magdalena Kulus – fina‑
listka ogólnopolskiego konkursu na najlepszy 
Blog Roku 2007 w kategorii „Ja i moje życie”.

Dla humanistów
Dla kogo są warsztaty? – Dla gimna‑

zjalistów oraz uczniów pierwszych klas 
szkół średnich. Zakończą się one kon‑
kursem na najlepszą pracę. Dla zwycięz‑
cy przygotowano bon na zakupy w salonie 
„Empik” – mówi Magdalena Kulus. – Za‑
praszamy szczególnie osoby interesujące 
się literaturą i językiem polskim, mające 
otwarty umysł i wiele pomysłów – głosi 
plakat imprezy.

Tydzień z pisaniem
Warsztaty odbędą się w dniach 

24‑28 listopada w godz. 17.00‑19.00 
w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej  
nr 7 przy al. Niepodległości 110. Obej‑
mują teorię i zajęcia praktyczne, prze‑
widziane są zajęcia dotyczące wywiadu, 
felietonu, pamiętnika, dziennika, blogu 
i reportażu.

Gośćmi specjalnymi imprezy będą 
profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego – 
prof. Marian Kisiel oraz prof. Krzysztof 
Kłosiński.

Refleks niezbędny
Jeśli chcesz wziąć udział, musisz się 

śpieszyć, bowiem w warsztatach może 
uczestniczyć maksymalnie 20 osób! Te‑
lefoniczne zgłoszenia przyjmowane są 
od 17 do 21 listopada (telefon: 032 776 
39 17 lub 032 776 39 18, w godzinach 
8.00 – 15.00).

– Wyniki konkursu będą ogłoszo‑
ne 7 grudnia podczas imprezy „W do‑
brym TTONie być Aniołem”, gdzie będę 
prowadziła także zajęcia z moim psem 
asystentem – mówi Magda Kulus, która 
z wykształcenia jest magistrem filologii 
polskiej. Obecnie doktoryzuje się, pra‑
cuje oraz zajmuje się dogoterapią.

„warsztaty twórczego pisania” poprowadzi magdalena kulus, finalistka ogólnopolskiego konkursu na Blog roku 2007 
w kategorii „ja i moje życie”. głównym bohaterem internetowych opowieści na jej blogu był igor – pies asystujący, 
doskonały towarzysz i jej pomocnik.

radni mają czas na uchwalenie budżetu do końca marca 2009 roku.
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