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1. Wstęp 
 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 

1 marca 2006 roku. Utworzony został na mocy Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 

0150/XLII/820/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w miejsce zlikwidowanego zakładu 

budżetowego pod tą samą nazwą przejmując cały jego majątek i zobowiązania.  

 

Do końca 2010 roku przedmiotem działania TZUK było zarządzanie, koordynowanie, 

administrowanie i eksploatacja, w tym utrzymanie porządku i czystości cmentarzy 

komunalnych, targowisk miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu 

stanowiących własność Miasta Tychy lub przejętych przez Miasto Tychy w drodze umowy. 

 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpiło połączenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz 

Izby Wytrzeźwień z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych. W wyniku połączenia 

rozszerzono zakres działania TZUK o prowadzenie schroniska dla zwierząt i izby 

wytrzeźwień. 

 

W latach 2012 – 2015 stopniowo ograniczany został zakres usług świadczonych przez Izbę 

Wytrzeźwień. Najpierw zaprzestano przyjmowania kobiet (od 1 lipca 2012 r. funkcjonował 

tylko oddział męski), następnie zlikwidowano dział terapii (umowa z psychologiem została 

rozwiązana z końcem marca 2013r.). Ostatecznie zmiany w funkcjonowaniu izby 

wytrzeźwień znalazły swój finał w czwartym kwartale 2015 roku poprzez podjęcie decyzji 

o likwidacji Tyskiej Izby Wytrzeźwień z dniem 2 stycznia 2016 r. Zadania związane 

z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwymi zostały przekazane Gminie Sosnowiec 

w oparciu o zawarte porozumienie międzygminne, które obowiązywało do dnia 30.03.2020 r. 

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowe porozumienie, w myśl którego środki na 

finansowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi przekazywane są do Gminy Sosnowiec 

w formie dotacji celowej. Finansowanie odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy, 

natomiast rozliczenie i nadzór nad realizacją porozumienia dokonywane są przy pomocy 

TZUK. 

 

Od połowy 2015 przedmiot działania TZUK został poszerzony o utrzymanie obiektów i 

realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej ( w tym obsługa systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi), tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz realizację 

innych obowiązków gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta. 

W marcu 2018 roku uchylono upoważnienie dyrektora TZUK do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wyniku czego nastąpiła zmiana Statutu TZUK, na mocy której od dnia 

1 maja 2018r. obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

przekazana została do Wydział Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta w Tychach.  

 

Od stycznia 2020 r. TZUK przejął od MZUiM całość zadań związanych z utrzymaniem 

i zagospodarowaniem terenów zielonych (utrzymanie rabat stałych, utrzymanie drzewostanu 

w pasach drogowych, koszenie, utrzymanie czystości w pasach drogowych). Wcześniej, tj. od 

kwietnia 2018 r. TZUK zajmował się wyłącznie zakładaniem i pielęgnacją zieleni na terenach 

nie objętymi umowami zawartymi przez MZUiM.  

Łączna powierzchnia terenów zieleni będąca w utrzymaniu TZUK od stycznia 2020 roku 

wynosi 358 ha, natomiast łączna liczba drzew to ok. 42 000. 

Na bieżąco do naszej Jednostki przekazywane są również tereny proinwestycyjne.  
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Aktualnie po uwzględnieniu wszystkich zmian TZUK zajmuje się: 

1) administrowaniem cmentarzami komunalnymi; 

2) prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

3) rozliczaniem dotacji związanej z obsługą porozumienia dotyczącego opieki nad 

osobami nietrzeźwymi dowożonymi do izby wytrzeźwień w Sosnowcu; 

4) likwidacją miejsc nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów – tzw. „dzikich 

wysypisk”;  

5) sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz Miejscami Pamięci 

Narodowej na terenie miasta;  

6)  utrzymaniem szaletów publicznych; 

7)  utrzymaniem fontann na terenie miasta; 

8)  utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych oraz miejsc rekreacyjno-

sportowych; 

9)  utrzymaniem stacji na psie nieczystości; 

10)  utrzymaniem i konserwacją miejskich parków, skwerów, urządzeń małej architektury 

oraz niezagospodarowanych terenów miasta;  

11)  inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem 

terenów zieleni w mieście; 

12)  utrzymaniem terenów zielonych w pasach drogowych na terenie Miasta Tychy; 

13)  utrzymaniem czystości w pasach drogowych; 

14)  współpracą z innymi jednostkami gminy w zakresie utrzymania terenów zieleni;  

15)  nadzorem nad utrzymaniem czystości i porządku w obrębie dróg, chodników i miejsc 

postojowych pojazdów samochodowych znajdujących się na terenie gminy; 

16)  działaniami z zakresu komunikacji i edukacji ekologicznej mieszkańców; 

17)  promocją i edukacją w zakresie opieki nad zwierzętami, tworzeniem i realizacją 

programów, kampanii i akcji edukacyjnych; 

18)  prowadzeniem wolontariatu na terenie schroniska dla zwierząt. 

 

Siedziba Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach od 1 września 2018 r. mieści 

się przy ul. Budowlanych 43. 

 

Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan dochodów i wydatków. Obejmuje on 

wiele działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w związku z różnorodnością prowadzonej 

działalności. Koszty ogólnozakładowe i administracyjne jednostki dzielone są na trzy 

podstawowe rozdziały klasyfikacji budżetowej przy pomocy ustalonego przez dyrektora 

klucza alokacji kosztów wspólnych. Klucz alokacji kosztów opracowywany jest  w oparciu o 

planowaną liczbę etatów wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku i przyjęty jest do 

stosowania zarządzeniem dyrektora jednostki.  

 

Planowane zatrudnienie na rok 2021 w TZUK wynosiło 37,13 et. i w rozbiciu na 

poszczególne działy przedstawia się następująco: 

- 7 et.  w dziale 710 (cmentarze)  

- 8,5 et.  w administracji TZUK,  

- 21,63 et.  w dziale 900, w tym:  

* 8,5 et. w rozdziale 90013 (schronisko dla zwierząt), w tym jedna osoba na 

zasiłku chorobowym bez zastępstwa,  

* 13,13 et. w rozdziale 90095 (dział zieleni miejskiej i dział małej 

architektury). 
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Przeciętne  zatrudnienie wyliczone na potrzeby obliczenia przeciętnego wynagrodzenia (bez 

uwzględnienia osób na zasiłkach chorobowych, rehabilitacyjnych i innych refundowanych)  

wyniosło  35,81 et., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w TZUK w przeliczeniu 

na 1 etat wyniosło 4 525,04 zł. 

 

2. Omówienie dochodów 
 

Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2021 zatwierdzony został na łączną kwotę 

565 190 zł.  i tyle samo wynosi na dzień sprawozdawczy. Składają się na niego dochody 

realizowane w następujących działach: 

- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)      541 000 zł 

- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień)        10 000 zł 

- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)                 14 190 zł 
w tym: 

- schronisko dla zwierząt           14 000 zł 

- pozostała działalność         190 zł. 

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 122,28%, co daje kwotę 

703 619,65 zł, w tym dochody nieplanowane zaledwie  2 239,67zł. Dochody nieplanowane to 

głownie wpływy z opłat za korzystanie z automatycznej toalety, która po raz pierwszy została 

uruchomiona w pierwszym kwartale 2021 r. oraz ze sprzedaży zbędnych składników 

majątkowych. 

Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych rodzajach działalności  jednostki 

przedstawiają się następująco: 

- dział 710 - cmentarze       664 916,50 zł  

- dział 851  - izba wytrzeźwień          3 189,99 zł 

- dział 900  - gospodarka komunalna                   34 766,16 zł 
 w tym: 

*utrzymanie zieleni w miastach i gminach    - 4 306,53 zł 

* schronisko dla zwierząt                                       26 821,35 zł 

 * pozostała działalność                 11 756,34 zł 

- dział 926 – kultura fizyczna     747,00 zł. 

 

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania planu finansowego zawiera dalsza część 

opracowania. 

Źródła dochodów w przekroju na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 

budżetowej przedstawia tabela nr 1. 
 Tabela nr 1 

L.p. Wyszczególnienie 
Plan wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

% 

wyk. 

Dział 710  -  „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71035 - Cmentarze 
1. Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

710-71035-0750 

- dzierżawa placu pod handel (ul. 

Cmentarna i Barwna) 

- dzierżawa obiektów cmentarnych 

Wartogłowiec 

89 200,00 
 

 

32 332,00 

 

56 868,00 

 

89 200,00 
 

 

32 332,00 

 

56 868,00 

 

89 132,64 

 

 

32 258,52 

 

56 874,12 

100 

 

 

100 

 

100 

 

2. Wpływy z usług  

710-71035-0830 

- opłaty cmentarne Wartogłowiec 

- opłaty cmentarne ul. Barwna 

- wpływy z refaktur za media 

450 220,00 

 

323 000,00 

 114 000,00 

13 220,00 

450 220,00 

 

323 000,00 

 114 000,00 

13 220,00 

568 465,36 

 

425 158,86 

134 902,87 

8 403,63 

126 

 

162 

118 

64 



 6 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

710-71035-0920 

-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 

należności 

10,00 

 

10,00 

10,00 

 

10,00 

2,13 

 

2,13 

21 

 

21 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

710-71035-0940 

- zwrot podatku VAT 

1 500,00 

 

 

1 500,00 

1 500,00 

 

 

1 500,00 

7 194,50 

 

 

7 194,50 

480 

 
 

 

480 

5. Wpływy z różnych dochodów 

710-71035-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i wypłaty zasiłków 

chorobowych 

70,00 

 

70,00 

 

70,00 

 

70,00 

 

121,87 

 

121,87 

 

174 

 

174 

 Razem dział 710 541 000,00 541 000,00 664 916,50 123 

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 
1. Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów  upomnień 

851-85158-0640 

- koszty upomnienia 

300,00 

 

 

 

300,00 

300,00 

 

 

 

300,00 

66,50 

 

 

 

66,50 

22 

 

 

 

22 

2. Wpływy z usług 

851-85158-0830 

- opłaty pacjentów za pobyt w izbie 

wytrzeźwień 

9 200,00 

 

9 200,00 

9 200,00 

 

9 200,00 

2 493,17 

 

2 493,17 

27 

 

27 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

851-85158-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

500,00 

 

500,00 

500,00 

 

500,00 

630,32 

 

630,32 

126 

 

126 

 Razem dział 851  10 000,00  10 000,00 3 189,99 32 

Dział  900  -  „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Rozdział 90003 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. Wpływy z różnych dochodów 

900-90003-0970 

- sprzedaż zużytego wyposażenia na złom 

0,00 0,00 495,00 

 

495,00 
 

 Razem rozdział 90003 0,00 0,0 495,00  

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90095-0950 

- kary umowne (zwrot potraconej w 2020 

roku kary z wynagrodzenia wykonawcy) 

- otrzymane odszkodowania 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

4 036,00 

 

 

0,00 

 

4 036,00 

- 4 306,53 

 

 

- 8 342,53 

 

4 036,00 

- 

 

 

 

 

 Razem rozdział 90004 0,00 4 036,00 - 8 342,53  

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt 

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sadowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z 

tytułu postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 900-90013-0630 

- zwrot opłat sądowych 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

30,00 

 

 

 

 

30,00 

- 

2. Wpływy z usług 

900-90013-0830 

- opłaty za pobyt zwierząt 

1 800,00 

 

1 800,00 

1 800,00 

 

1 800,00 

3 760,79 

 

3 760,79 

209 

 

209 
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3. Wpływy z pozostałych odsetek 

900-90013-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

27,32 

 

27,32 

- 

 

- 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90013-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

120,00 

 

 

120,00 

0,00 

120,00 

 

 

120,00 

0,00 

237,06 

 

 

64,50 

172,56 

198 

 

 

54 

5. Wpływy z otrzymanych spadków i 

darowizn w postaci pieniężnej 

900-90013-0960 

12 000,00 12 000,00 22 492,47 187 

6. Wpływy z różnych dochodów 

900-90013-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i zasiłków chorobowych 

80,00 

 

80,00 

80,00 

 

80,00 

 

273,71 

 

273,71 

 

342 

 
342 

 Razem rozdział 90013 14 000,00 14 000,00 26 821,35 192 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

1. Wpływy z usług 

900-90095-0830 

- wpływy za korzystanie z toalety 

publicznej 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

763,79 

 

763,79 

 

 

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90095-0940 

- zwrot podatku VAT 

50,00 

 

 

50,00 

50,00 

 

 

50,00 

0,00 

 

 

0,00 

- 

 

 

- 

3. 

 

 

 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90095-0950 

- otrzymane odszkodowania 

0,00 

 

 

0,00 

6 170,00 

 

 

6 170,00 

 10 755,76 

 

 

10 755,76 

- 

 

 

174 

4. 

 

 

 

Wpływy z różnych dochodów 

900-90095-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i zasiłków chorobowych 

140,00 

 

140,00 

 

140,00 

 

140,00 

 

232,79 

 

232,79 

 

166 

 

166 

 

 Razem rozdział 90095 190,00 6 360,00 11 756,34 185 

 Razem dział 900 14 190,00 24 396,00 34 766,16  143 

Dział 926 – kultura fizyczna 

Rozdział 92601 – obiekty sportowe 
1. Wpływy z różnych dochodów 

926-92601-0970 

- sprzedaż zużytego wyposażenia na złom 

0,00 

 

 

0,00 747,00 

 

747,00 
 

 Razem dział 926 

 

0,00 0,00 747,00  

 OGÓŁEM  DOCHODY 

Dział 710; 851; 900; 926 

565 190,00 575 396,00 703 619,65 122 

 

2.1  Dochody – dział 500 - HANDEL 
  

Od czasu zaprzestania działalności gospodarczej na targowiskach miejskich dochody w dziale 

500 nie są planowane. Wpływy jakie mogą pojawić się dotyczą spłaty zaległych należności, 

które na dzień sprawozdawczy wynoszą 62 634,50 zł. Struktura tych należności kształtuje się 

następująco : 

-wyrok sądu o spłacie w terminie do 30.08.2012r.- naprawienie szkody   -       23 660,67 zł 
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(przywłaszczone zapłaty za najem stanowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego przez byłego 

pracownika )- ponowno skierowano sprawę do egzekucji komorniczej    

- należności wynikające z najmu stanowisk handlowych   -  13 776,80 zł 

w tym:  

- al. Piłsudskiego CIG   10 402,49 

- al. Bielska                3 374,31 

- należności z tytułu połączeń telefonicznych refakturowanych na kupców  -   1 328,97 zł 

 

- należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji należne do zwrotu od 

kontrahentów wobec których podjęto czynności egzekucyjne                     -       634,44 zł 

 

- należności z tytułu odsetek            -     23 233,62 zł 

(przypis odsetek od niezapłaconych należności ) 

 

Na wszystkie należności TZUK uzyskał nakaz zapłaty. Sprawy zostały przekazane do 

egzekucji komorniczej jednak działania te nie zawsze kończą się powodzeniem i w związku z 

ich bezskutecznością postępowanie jest umarzane. 

W 2021 r. na rachunek TZUK nie wpłynęły żadne kwoty związane ze spłatą zaległych 

należności. 

 

2.2   Dział 710 – Działalność usługowa – Cmentarze 
 

Dochody w dziale 710 na rok 2021 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 541 000,00 zł. 

Dotyczą one dzierżawy obiektów cmentarnych i miejsc handlowych przed cmentarzami, 

a także wpływów z opłat cmentarnych, które od 1 stycznia 2016 roku ponownie pobierane są 

przez naszą jednostkę, wpływów z refaktur za media, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz 

wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków z ZUS.  

Dochody działu 710 stanowią główne źródło (94%) planowanych wpływów Tyskiego 

Zakładu Usług Komunalnych na rok 2021.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody w rozdziale 71035 ogółem zostały zrealizowane w 

123 % (664 916,50 zł).  

 

2.2.1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

– 710-71035-0750 

 

Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią istotną pozycję 

dochodową w dziale 710 (16%).  Dotyczą one najmu powierzchni (placu) w celu prowadzenia 

handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej (5 stanowisk)  i Cmentarnej - Wartogłowiec (7 

stanowisk), dzierżawy placu pod kwiaciarnię oraz dzierżawy obiektów cmentarnych 

zlokalizowanych na cmentarzu Wartogłowcu (dom przedpogrzebowy wraz z kaplicą, 

prosektorium, pomieszczenia handlowe, gospodarcze oraz grunt o łącznej powierzchni 2728 

m²) z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu pogrzebowego.  

 

Wykonanie dochodów ogółem na dzień sprawozdawczy wynosi 89 132,64 zł, co stanowi 

100% realizację planu i 13% udział we wszystkich dochodach zrealizowanych w dziale 710. 

Podział dochodów na dochody: 

- z najmu stanowisk handlowych i gruntu pod kwiaciarnię        -  32 258,52 zł   –100%  planu,  

- z dzierżawy obiektów cmentarnych           - 56 874,12 zł   – 100 %  planu. 
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2.2.2 Wpływy z usług  - 710-71035-0830 

 

Planowane dochody z usług stanowią największy udział (78%) w dochodach  realizowanych 

przez TZUK. Za okres sprawozdawczy osiągnęły poziom 568 465,36 zł.  

Składają się na nie: 

- dochody z cmentarza Wartogłowca  - 425 158,86 - 132% planu (323 000,-) 

- dochody z cmentarza przy ul. Barwnej  - 134 902,87 - 118% planu (114 000,-) 

- dochody z tytułu re-faktur za media -     8 403,63 - 64% planu (  13 220,-) 

Do opłat i usług cmentarnych zalicza się opłaty za: 

- miejsce pod grób ziemny lub murowany (opłata na 20 lub 40 lat), 

- miejsce pod mogiłę urnową pojedynczą lub rodzinną (opłata na 20 lub 40 lat), 

- wydanie zezwolenia na budowę nagrobka, 

- wydanie zezwolenia na budowę grobowca, 

- wjazd na teren cmentarza. 

Statystka dotycząca dochodów z usług cmentarnych przedstawia się następująco: 

Tabela nr 2 

 CK Wartogłowiec 

 
CK Barwna 

Osoby pochowane 
    w tym: 

- pochówki urnowe 

- dzieci 

745 
 

412 

1 

347 
 

188 

3 

Zezwolenia na: 
- wjazd, opłata dobowa 

- wjazd, opłata miesięczna 

- budowę grobowca 
 
 

- postawienie nagrobka 

 
102 

31 

39  
( 15 piętrowych, 17 pojedynczych, 

7 rodzinnych) 

44 

 
155 

0 

46 
(13 piętrowych, 7 pojedynczych, 

25 rodzinnych, 1 pojedyncze) 

213 

      

2.2.3 Wpływy z pozostałych odsetek - 710-71035-0920  

 

Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w dziale 710 – Działalność 

usługowa – Cmentarze zostały zaplanowane na kwotę 10 zł. W okresie sprawozdawczym na 

rachunek jednostki wpłynęła kwota 2,13 zł. Większość należności regulowana jest 

terminowo. 

 

2.2.4 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 710-71035-0940 

 

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą rozliczeń związanych 

z podatkiem VAT. Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły 7 194,50 zł, natomiast plan 

przewidywał wpływy na poziomie 1 500,00 zł. 

 

2.2.5 Wpływy z różnych dochodów  - 710-71035-0970 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczą wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za 

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy oraz z wypłaty zasiłków 

chorobowych i innych świadczeń refundowanych przez ZUS. Plan ustalono na kwotę 70 zł, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. otrzymane wpływy wyniosły 121,87 zł. 
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2.3   Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

Z dniem 2 stycznia 2016 roku nastąpiła likwidacja izby wytrzeźwień. Zadania związane 

z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym z terenu miasta Tychy przejęła Izba 

Wytrzeźwień w Sosnowcu na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Miasta Sosnowiec. 

 

Zaplanowane dochody na rok 2021 wynosiły 10 000 zł i dotyczyły: 

- wpłat z egzekucji należności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień powstałych w latach 

ubiegłych, 

- zwrotu kosztów upomnienia, 

- odsetek za zwłokę w zapłacie. 

Zrealizowane dochody za okres sprawozdawczy wyniosły zaledwie  3 189,99 zł, co daje 32% 

realizację założeń przyjętych w planie na rok 2021 r.  

Szczegółowe kwoty zrealizowanych dochodów zawarte są w tabeli nr 1 str. 6. 

 

Należności na 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 169 141,99 zł, w tym: 

- z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 165 445,99 zł, 

- z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy 3 696,00 zł.  

Na należności wystawiono tytuły wykonawcze. Prowadzona egzekucja często okazuje się 

jednak bezskuteczna w wyniku czego dochodzi do umorzenia postępowania a w efekcie 

końcowym do umorzenia należności. 

 

2.3.1 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

–  851-85158-0640 

 

Dochody realizowane w tej pozycji dotyczą zwróconych kosztów upomnienia. Wykonania za 

rok 2021 wyniosło 66,50 zł i stanowi 22% planu wynoszącego 300 zł. 

 

2.3.2 Wpływy z usług  –  851-85158-0830 

 

Wpływy z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień za rok sprawozdawczy wyniosły zaledwie 

2 493,17 zł,  przy planie wynoszącym 9 200,00 zł Dochody uzyskiwane są wyłącznie w 

drodze prowadzonej egzekucji administracyjnej wobec osób, które zalegają ze  spłatą 

należności. Ze względu na niewypłacalność dużej części dłużników (osoby bezrobotne i 

bezdomne) znaczna część postępowań egzekucyjnych jest umarzana. Przy planowaniu 

dochodów założono, iż wpływy z egzekucji utrzymają się na podobnym poziomie jak w 2020.  

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 165 445,99 zł i w całości stanowią zaległość.  

Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień dochodzone są w oparciu o przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej. 

 

2.3.3 Wpływy z pozostałych odsetek  –  851-85158-0920 

 

Wpływy z odsetek obejmują odsetki za regulowanie należności za pobyt  

w izbie wytrzeźwień po upływie terminu płatności.  

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 630,32 zł,  i są wykonane  w 126%. 

Do naliczenia i pobrania odsetek dochodzi w chwili egzekucji należności głównej.  

Należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego nie występują z powodu 

zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (odstąpienie 

od naliczania odsetek).  
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2.3.4 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  -  851-85158-0950 

 

Pozycja ta widnieje w sprawozdaniu jednostki jako należność. Jest to naliczona kara za 

niewłaściwą realizację umowy na obsługę medyczną izby wytrzeźwień z roku 2014. Pomimo 

upływu czasu nie została ona uregulowana, w związku z czym windykacja został przekazana 

do kancelarii prawnej w celu podjęcia stosownych kroków. Kwota roszczenia wynosi 3 696zł. 

W lutym 2017 roku uzyskano nakaz zapłaty. Nadanie klauzuli wykonalności umożliwiło 

skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, jednak do dnia dzisiejszego nie udało się 

odzyskać należnych nam kwot. Dłużnik posiada wielu wierzycieli a jego aktualne dochody 

nie pozwalają na skuteczne zaspokojenie naszych roszczeń.  

 

2.4    Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Dochody realizowane przez TZUK w dziale 900 obejmują wpływy wypracowane w rozdziale 

oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni miejskiej, pozostałej działalności (dział małej 

architektury) oraz schronisko dla zwierząt.  

Plan dochodów ogółem po zmianach dla działu 900 na rok 2021 wynosi 24 396 zł 

co stanowi 4% udział w planowanych dochodach TZUK. 

 

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy jest wyższe od planowanego o 43%, 

przy czym odnotowano również wpływy nie ujęte w planie. Dotyczą one odsetek za 

nieterminowe regulowanie płatności, rozliczeń z lat ubiegłych, przychodów ze sprzedaży 

mienia na złom oraz opłat za korzystanie z automatycznej toalety. 

Tabela nr 3 
Opis 

 

Rozdział Plan Wykonanie % wyk. 

Oczyszczanie miast i wsi 90003 0,00 495,00 - 

Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 

90004 4 036,00  - 4 306,53 - 

Schronisko dla zwierząt 

 

90013 14 000,00 26 821,35 192 

Pozostała działalność 

 

90095 6 360,00 11 756,34 185 

RAZEM 

 

 24 396,00 34 766,16 143 

 

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu potraconej w roku 2020 z wynagrodzenia 

wykonawcy naliczonej kary za niewłaściwą realizację umowy, stąd wykonanie dochodów 

występuje ze znakiem „-”.  

 

2.4.1 Dochody realizowane w rozdziale oczyszczanie miast i wsi  – rozdział 90003 

 

Dochody zarejestrowane w tym rozdziale dotyczą sprzedaży zużytego sprzętu na złom. 

 

2.4.2 Dochody realizowane przez dział zieleni miejskiej – rozdział 90004 

 

W roku 2021 dokonano zwrotu potraconej z wynagrodzenia wykonawcy kary za nienależyte 

wykonanie umowy na utrzymanie zieleni w pasach drogowych w wysokości 8 344,53 zł oraz 

otrzymano odszkodowanie za zniszczone drzewa przy al. Bielskiej w akcie wandalizmu w 

kopcie  4 036, zł. 

 

2.4.3 Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt - rozdział 90013 



 12 

 

Planowane dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt zajmują niewielką 

pozycję w strukturze dochodów TZUK. Dotyczą opłat za pobyt zwierząt w schronisku 

uiszczanych przez właścicieli wyłapanych zwierząt, wpłat tytułem darowizny oraz wpłaty z 

tytułu wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego i rozliczeń związanych z 

podatkiem VAT.  

 

Plan dochodów ogółem dla rozdziału 90013 na rok 2021 wynosił 14 000 zł. 

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 26 821,35 zł i 

obejmuje również dochody nieplanowane (zwrot zaliczek na egzekucję komorniczą, 

rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności – na łączną 

kwotę 229,88 zł).  

Tyskie schronisko dla zwierząt oprócz wsparcia finansowego, ujętego w planie jednostki jako 

dochód z darowizn w postaci pieniężnej, otrzymuje również pomoc rzeczową, która pozwala 

w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki budżetowe związane z utrzymaniem schroniska. W 

roku 2021 Miejskie Schronisko dla Zwierząt otrzymało następujące darowizny: 

 5 648,83 kg suchej karmy dla psów, 

 3 006,05  kg puszek dla psów,  

 1 011,99  kg suchej karmy dla kotów, 

 722,34  kg puszek dla kotów, 

 532,06 kg saszetek dla kotów, 

 214,20 kg saszetek dla psów, 

 7 klatek dla kotów, 

 1 buda dla psa, 

 105,50 kg żwirku dla kotów, 

 11,35 kg kiełbasy dla psa, 

 53 szt. materaców oraz 

 400 szt. rękawiczek lateksowych, 2 opak. po 10 szt. podkładów higienicznych, 4 l 

płynu do mycia, 200 g środka dezynfekcyjnego, 6 op. rękawiczek nitrylowych 

po100 szt., 4 rolki ręczników papierowych dużych, 14 rolek ręczników 

papierowych małych, 2 op. proszku do czyszczenia, 4 op. rękawiczek nitrylowych 

po 100 szt., 2 op. rękawiczek lateksowych po 60szt., 18 rolek ręczników 

papierowych, 1 szt. płynu do dezynfekcji rąk 750 ml, 1 szt. płynu do dezynfekcji 

ubrań 500 ml, 2 szt. mydła antybakteryjnego do rąk, 4 szt. zeszytu A-4 96k, 30 szt. 

segregatorów A-4 cienkich, 150 szt. koszulek A-4 miękkich, 500 szt. koszulek A-6 

twardych, 200 szt. skoroszytu A-4, 10 szt. teczek A-4 twardych, 3 szt. mleka dla 

kota (370ml) z but., 15 szt. preparatu na pchły i kleszcze, 3 op. rękawiczek 

winylowych (306 szt.), 8 op. ręczników papierowych, 2 szt. płynu CIF, 12 szt. 

płynu do naczyń 1000 ml, 12 szt. płynu uniwersalnego 1000 ml, 1 szt. płynu 

uniwersalnego 3000 ml, 1 szt. płynu do naczyń 5000 ml, 3 szt. płynu Domestos 

2000 ml, 9 szt. mleka Smilla 250 ml, 7 szt. preparatu na pchły i kleszcze, 1 op. 

podkładów higienicznych po 30szt., 3 szt. płynu do mycia naczyń 1l, 1 szt. płynu 

do mycia naczyń 5l, 7 szt. płynu do mycia podłóg 1l, 8 szt. płynu do mycia naczyń 

1l, 2 szt. płynu uniwersalnego 1l, 21 szt. ręczników papierowych, 2 op. ręczników 

papierowych ZZ, 8 szt. papieru toaletowego, 3 op. worków na śmieci p 50szt., 5 par 

rękawiczek roboczych, 8 op. rękawiczek lateksowych po 100szt., 3 op. gąbek 

kuchennych po 10szt., 3 op. ścierek kuchennych po 3 szt., 6 szt. płynu CIF 1l, 2 op. 

podkładów higienicznych po 10 szt., 10 szt. mydła do rąk, 3 szt. płynu do mycia 

naczyń 750ml, 1 szt. płynu do naczyń 1,2l, 2 szt. ręczników papierowych, 1 szt. 
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mydła w płynie 1l, 4 szt. płynu do dezynfekcji rąk 750ml, 1 para rękawiczek 

gumowych, 2 op. rękawiczek lateksowych po 100szt., 1 op. gąbek kuchennych po 

10szt., 1 op. ścierek kuchennych po 3 szt., 1 szt. płynu CIF 750ml, 1 op. podkładów 

higienicznych po 12 szt., 6 szt. mleka dla kota 200ml, 13 szt. ręczników 

papierowych w rolce, 12 szt. worków na śmieci 60l, 3 szt. worków na śmieci 120l, 

12 szt. mydła do rąk, 2 szt. płynu do okien 500ml, 1 szt. płynu do okien 750ml, 1 

szt. płynu do czyszczenia 750ml, 6 szt, płynu uniwersalnego 1l, 1 szt. płynu 

uniwersalnego 5l, 73 szt. płynu do mycia naczyń 500ml, 1 szt. płynu do mycia 

naczyń 750ml, 2 szt. płynu do mycia naczyń 900ml, 1 szt. płynu do naczyń 5l, 1 

szt. żelu do dezynfekcji rąk 500ml, 4 op. worków na śmieci 60l po 15szt., 21 szt. 

bandaży, 43 szt. strzykawki jednorazowe, 20 szt. kropli do oczu zwierząt, 1 szt. 

Arthrovet complex leku dla zwierząt, 1 szt. Encorton leku dla zwierząt, 2 szt. 

Letrox leku dla zwierząt, 1 szt. Uriniovet dog leku dla psów, 2 szt. Spironolx leku 

dla zwierząt, 1 szt. maszynka do strzyżenia Krexus, 6 szt. ręczników papierowych, 

84 op. Dental life gryzaków dla psa po 18szt., 9 szt. płynu do dezynfekcji rąk 

100ml, 1 szt. żelu do dezynfekcji rąk 236ml, 4 pary rękawiczek gumowych, 1 op. 

gąbek kuchennych po 7szt., 6 op. ścierek kuchennych po 3 szt., 7 szt. mleczka CIF 

700g, 7 op. podkładów higienicznych po 6 szt., 3 szt. płynu Sidolux 1l. 

 

Powyższe darowizny wycenione zostały po cenach ewidencyjnych na kwotę 83 809,94 zł. 

 

Darczyńcami, oprócz mieszkańców Tych oraz miast sąsiadujących byli także: 

członkowie Biura Senatorskiego w Tychach, Firma Baster, Firma „Dziupla Drwala”, 

Fundacja „Psi Los” Akcja Burek sam nie poprosi o pomoc, Firma AluFlex Pack, Sklep 

„Leopardus”, Grupa „Animalsi”, pracownicy Sądu Rejonowego w Tychach, Centrum 

Zdrowia Dziecka w Katowicach, Hurtownia Odzieży Używanej MK Cream Sp. z o.o. z 

Zabrza, Sklep E’Leclerc w Tychach, Firma „Auto Partner”, Zakład „Press-Glass”, Firma 

Adient w Bieruniu, Galeria „Libero” w Katowicach, Firma „Europa House”, Przychodnia 

Rehabilitacji „Adamed” w Tychach, społeczność Ośrodka „SERIO”, Centrum Informacji 

Turystycznej, „AVIVA” oddział w Katowicach, Klub „SAGOT” w Tychach, Fundacja 

„Budujemy Przyszłość”, Firma CVGS w Tychach, Firma PROMA POLAND w Tychach, 

Biuro Zarządu ATAL S.A., Studio Optyczne „Looknij tu” w Tychach, Tyskie Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o., „Asaa Abloy Mercor Doors” w Tychach oraz: 

 - Przedszkole nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Tychach, 

 - Przedszkole „Karlik” w Bieruniu, 

 - Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Chełmie Śląskim, 

 - Przedszkole nr 6 w Tychach, 

 - Przedszkole nr 1, im. Jana Brzechwy w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 22 z oddziałami integracyjnymi w Tychach, 

 - Zespół Szkół nr 5 w Tychach, 

 - Szkoła Muzyczna w Tychach, 

 - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, 

 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Bajkolandia”, 

 - Przedszkole nr 17 w Tychach, 

 - Gminne Przedszkole w Tychach, 

 - Przedszkole nr 21 w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa STO w Tychach, 

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie, klasa V A, 
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 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach, 

 - Przedszkole „Sport Art” w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa w Orzeszu, 

 - Gminne Przedszkole w Bojszowach, oddział w Świerczyńcu, 

 - Przedszkole nr 18 w Tychach, 

 - Zespół Szkół nr 1 w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach, 

 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Tychach, 

 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kreciki” w Tychach, 

 - Przedszkole Publiczne „Łączka-Bączka” w Tychach, 

 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach, 

 - Przedszkole nr 29 w Tychach, 

 - Przedszkole nr 1 w Lędzinach, 

 - Zespół Szkół Specjalnych nr 8, 

 - Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” w Tychach, 

 - Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Tychach,  

 - Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 24 w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu, 

 - II Liceum Ogólnokształcące im. K. Norwida w Tychach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Karola Miarki w 

Lędzinach, 

 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach,  

 - Szkoła Podstawowa w Przeciszowie, 

 - Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów” w Tychach,  

 - Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 

 - Przedszkole nr 14 w Tychach,  

 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie, 

 - Przedszkole „Angielska Chatka”,  

 - Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach,  

 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu Mościskach, 

 - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Różowa Wieża” w Tychach,  

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oprócz podstawowej działalności realizuje 

również zadania edukacyjne we współpracy z nauczycielami wszystkich szczebli szkół oraz  

z przedszkolami. Edukacja jest istotnym elementem sprzyjającym w walce z bezdomnością 

zwierząt. Ze względu na panującą pandemię w roku 2021 zorganizowano tylko kilka spotkań 

w następujących jednostkach oświatowych: 

 - Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” w Tychach, 

 - Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów” w Tychach, 

 - TEB Edukacja w Tychach. 

 

Od 1 marca 2020 roku na terenie schroniska dla zwierząt został uruchomiony wolontariat, 

który ze względu na pandemię w pierwszym roku działalności był czasowo zawieszany. 

Obecnie w schronisku aktywnych jest 6 wolontariuszy, którzy z zachowaniem rygoru 

sanitarnego pojawiają się w schronisku otaczając opieką naszych czworonożnych 

podopiecznych. W ramach porozumienia wolontariusze dobrowolnie podejmują się 

wykonywania na rzecz schroniska następujących czynności:  socjalizacji zwierząt, wspieranie 

adopcji, promowanie działalności schroniska, pielęgnacji zwierząt, wykonywanie drobnych 

prac porządkowych. 
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W okresie I półrocza 2021 roku udało się znaleźć nowy dom dla 3 psów, które w roku 2020 

zostały przygarnięte przez nasze schronisko w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy 

na rzecz zapewnienia opieki ”psom z Radys” pomiędzy Gminą Miasta Tychy reprezentowaną 

przez Dyrektora TZUK a Stowarzyszeniem zwykłym „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą w 

Korytnicy. Porozumienie to zostało zawarte w następstwie prośby Stowarzyszenia o pilną 

pomoc w opiece nad potrzebującymi zwierzętami, które w liczbie 1060 szt. znalazły się w 

nadzwyczajnych okolicznościach i którym należało zapewnić pilną opiekę. Do Tyskiego 

Schroniska przyjęto psy w ilości 23 szt. z czego w 2021 roku wydano do adopcji 14 psów. 

 

W czerwcu 2021 roku rozpoczęto akcję adopcyjną wraz ze Sklepem „Leopardus” w Galerii 

„Libero” Katowice. Akcja ma na celu edukację społeczną w szczególności w zakresie 

sterylizacji oraz kastracji, poszukiwanie nowych właścicieli dla naszych podopiecznych, 

promocję schroniska oraz zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku.  

 

Przedłużono także porozumienie o współpracy, dotyczące Miejskiego Schroniska dla 

Zwierząt w Tychach a Fundacją „Zwierzęca Arkadia”. Współpraca obejmuje: 

- pomoc w organizacji i funkcjonowaniu wolontariatu w Schronisku, 

- pomoc w poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt przeznaczonych do adopcji, 

- wspieranie działalności Schroniska w zakresie opieki nad zwierzętami 

przebywającymi w Schronisku. 

Pod koniec 2021 roku zrealizowano kampanię wspólnie z Tyskim Sportem S.A. oraz Klubem 

Piłkarskim GKS Tychy S.A. 

Celem współpracy było wdrożenie działań mających na celu podnoszenie świadomości 

lokalnej społeczności w zakresie problematyki porzucania i bezdomności zwierząt jak 

również zachęcanie lokalnej społeczności do adopcji zwierząt i propagowanie postaw 

obywatelskich udzielających pomocy w codziennym funkcjonowaniu schroniska. Kampania 

realizowana była poprzez publikację artykułów prasowych oraz publikację artykułów na 

stronach internetowych, występy medialne oraz organizowanie happeningów tematycznych z 

zaangażowaniem zawodników i naszych podopiecznych. 

  

2.4.2.1   Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 

 rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -

 900-90013-0630 

 

Dochody zrealizowane w tej klasyfikacji wynoszą 30,00 zł i dotyczą zwróconej opłaty 

sądowej.  

 

2.4.2.2  Wpływy z usług - 900-90013-0830 

 

Jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt jest wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. W przypadku ujawienia właściciela zwierzęcia naliczana jest opłata za 

pobyt w schronisku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy. Opłata za pierwszą 

dobę wynosi 20 zł, za każdą następną 15 zł. 

Dochody uzyskane z powyższych wpłat na dzień 31.12.2021 r. kształtują się na poziomie 

3 760,79 zł (plan 1 800 zł) i stanowią 14% zrealizowanych wpływów w rozdziale 90013 

i 209% planowanych wpływów z tego tytułu. 

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności przeterminowane z tytułu 

nieuregulowanych opłat za pobyt zwierząt w schronisku na łączną kwotę 3 956,52 zł. Osoby 

odbierające swoje zwierzęta ze schroniska pomimo składania pisemnego zobowiązania do 

uiszczenia opłaty uchylają się od spełnienia swojego zobowiązania. W celu ściągnięcia 
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należnych kwot podejmowane są odpowiednie kroki mające na celu wyegzekwowanie 

należności. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w schronisku przebywa łącznie 76 zwierząt.  

Tabela nr 4  

Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w I półroczu 2021 roku. 

 

miesiąc 
początkowa 

liczba 

zwierząt 
przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 43 27 29 0 0 0 19 41 

II 41 24 28 0 0 0 20 37 

III 37 24 27 0 0 1 20 33 

IV 33 20 13 0 0 0 11 40 

V 40 29 24 0 0 1 17 44 

VI 44 24 17 1 0 0 13 50 

VII 50 18 19 0 0 0 11 49 

VIII 49 23 23 0 0 0 15 49 

IX 49 13 13 0 0 2 7 47 

X 47 14 21 0 0 0 13 40 

XI 40 17 17 0 0 0 11 40 

XII 40 22 19 0 0 1 17 42 

suma - 255 250 1 0 5 174 -  

 

Z ogólnej liczby 250 psów wydanych w 2021r. - 174 sztuki to zwierzęta odebrane przez 

właścicieli. 

Tabela nr 5 

Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w 2021 roku. 
 

miesiąc 
początkowa 

liczba 

zwierząt 
przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 13 1 5 0 0 1 0 8 

II 8 5 2 0 1 1 2 9 

III 9 5 3 0 1 1 1 9 

IV 9 5 2 1 1 2 2 8 

V 8 8 7 0 0 0 3 9 

VI 9 15 3 0 1 1 1 19 

VII 19 30 15 0 4 2 8 28 

VIII 28 31 6 0 2 6 4 45 

IX 45 17 16 0 1 4 2 41 

X 41 13 8 0 1 3 0 42 

XI 42 13 13 0 1 2 2 39 

XII 39 11 13 0 1 2 4 34 

suma - 154 93 1 14 25 29 -  

  

 Z ogólnej liczby 93 kotów wydanych w 2021r. - 29 sztuk zostało odebranych przez 

właścicieli.  
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2.4.2.3   Wpływy z  pozostałych odsetek - 900-90013-0920 

 

Dochody z odsetek na rok 2021 nie były zaplanowane. Wpływy w okresie sprawozdawczym 

wyniosły zaledwie 27,32 zł.  

Przypisane należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności na dzień 

30.12.2021 r. wynoszą 2 269,00 zł. 

 

2.4.2.4   Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 900-90013-0940 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 237,06 zł przy planie wynoszącym 120,00 zł 

i dotyczą: 

- zwrotu z podatku VAT      -   64,50 zł, 

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego wynagrodzenia)    -           172,56 zł. 

 

2.4.3.5   Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -     

   900-90013-0960 

 

Wpływy z darowizn pieniężnych na rok 2021 zaplanowano na kwotę 12 000 zł. Darowizny 

wpłacane są na rachunek bankowy lub bezpośrednio do kasy schroniska. Są to wpłaty 

dobrowolne a ich wysokość zależy od hojności darczyńców. Na koniec grudnia wykonanie 

wyniosło 22 492,47 zł. Tak wysoki stopień realizacji dochodów wynikał z hojności naszych 

darczyńców a także wyroków sądowych, w których zasądzono opłaty na rzecz schroniska. 

 

2.4.3.7  Wpływy z różnych dochodów - 900-90013-0970 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 273,71 zł przy planie 80,00 zł i dotyczą 

wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zasiłków chorobowych i innych 

świadczeń wypłacanych przez ZUS. 

 

2.4.4  Pozostała działalność - rozdział 90095 
 

Planowane dochody pozostałej działalności wynoszą 6 360 zł i dotyczą wynagrodzenia 

płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zasiłków chorobowych i innych świadczeń  z 

ZUS, rozliczeń związanych z VAT oraz otrzymanych odszkodowań.  

Zrealizowane dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 11 756,34 zł. i dotyczyły: 

- opat za korzystanie z  automatycznej toalety – 763,79 zł; 

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu (dotyczy dewastacji 

hamaka w Parku Suble – II transza  - szkoda z roku 2020 – 4 353,56 zł; szkód wyrządzonych 

na fontannach: zanieczyszczenie, kradzież elementów, zniszczenie oświetlenia– 4 565,20 zł 

oraz pociętego hamaków w Parku Suble – 1 837zł). 

- wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zasiłków chorobowych i 

innych świadczeń z ZUS – 273,71 zł. 

 

2.5    Dział 926 – Kultura fizyczna 
 

2.5.1 Wpływy z różnych dochodów - 926-92601-0970 

 

Dochody w kwocie 747 zł zostały zrealizowane bez planu i dotyczą sprzedaży zepsutych 

elementów stalowych z placów zabaw i siłowni plenerowych na złom. 
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3. Omówienie wydatków 
 

Plan wydatków dla TZUK według Uchwały budżetowej na 2021 r. zatwierdzony został na 

kwotę 11 727 475 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o 818 231 zł, w tym:   

 - 90 000 zł na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach; 

- 10 000 zł na ekspertyzy dotyczące drzew; 

- 21 800 zł na bieżące utrzymanie schroniska (opieka weterynaryjna); 

- 70 000 zł na doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków, 

- 24 150 zł na obsługę toalety automatycznej; 

- 80 000 zł na remonty placów zabaw, siłowni plenerowych i zakup części 

zamiennych; 

-  6 575 zł na założenie ogródka owocowo-warzywnego przy Szkole Podstawowej nr 

13 przy al. Niepodległości, 

- 260 000 zł na zakup i montaż ławek, koszy i leżaków w parkach oraz demontaż 

starych i uszkodzonych, 

- 27 000 zł – na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie OW Paprocany, 

- 38 000 zł na remont małej architektury szlaku miejskiego, 

- 100 000 zł na remont mostków nad Potokiem Tyskim, 

- 10 206 zł na naprawę szkód wyrządzonych w drodze wandalizmu – środki z 

odszkodowania od ubezpieczyciela, 

- 80 000 zł na rondo przy ul. Obywatelskiej, 

- 500 zł na posadzenie choinki na osiedli Żwaków – środki Rady Osiedla 

oraz zmniejszony o 37 351 zł;  w tym: 

- 26 281 zł – środki przesunięte do CUW na wspólną obsługę prawną, 

- 11 070 zł – środki przesunięte do CUW na modernizacje strony internetowej TZUK. 

Na dzień 31.12.2021 r. plan po zmianach ogółem wynosi 12 508 355 zł. Wykonanie za okres 

sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 97% co daje kwotę 12 182 181,62 zł. 

 

Plan finansowy TZUK na rok 2021 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego obejmował  

6 działów i 10 rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szeroki zakres działalności sprawia, że 

zarówno koszty jak i wydatki ogólnozakładowe jednostki, których nie da się bezpośrednio 

przypisać do określonych zadań merytorycznych, rozliczane są za pomocą zatwierdzonego 

przez dyrektora TZUK klucza alokacji kosztów wspólnych i odnoszone są na trzy 

podstawowe rodzaje działalności. Klucz alokacji kosztów wyliczony jest w oparciu o 

planowane etaty wg stanu na początek roku i stosowany jest do rozliczeń przez cały rok 

budżetowy. Zmiana liczby etatów w poszczególnych działach w trakcie roku nie rodziła 

konieczność korygowania stosowanego klucza alokacji kosztów przyjętego do stosowania na 

dany rok, chyba że wystąpi znacząca zmiana mająca wpływ na prezentację danych.  

W roku 2021  wydatki ogólnozakładowe rozliczano za pomocą następującego klucza:  

- 24% wydatków administracyjnych przypisuje się  do rozdziału 71035, 

- 30% wydatków administracyjnych przypisuje się  do rozdziału 90013, 

- 46% wydatków administracyjnych przypisuje się  do rozdziału 90095. 

 

Wydatki ogólnozakładowe rozliczane kluczem alokacji kosztów wyniosły ogółem za okres  

sprawozdawczy 935 546,12 zł. 

 

Plan finansowy wydatków TZUK po zmianach jakie miały miejsce w trakcie 2021 r. w 

podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj ponoszonych wydatków 

przedstawia tabela nr 6. 
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Tabela nr 6 

Rozdział/ 

nazwa 

Ilość 

etatów 
planowana 

Działalność 

bieżąca 

Nagrody 

jubileuszowe 

Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

71035 

Cmentarze 

9,04 

 

1 236 667 12 660 14 505 15 495 10 678 1 290 005 

80101 

Oświata i wychowanie 
- 0 0 6 575 0 0 6 575 

85158 

Izby Wytrzeźwień 

- 4 000 0 0 0 0 4 000 

90002 

Gospodarka odpadami 
- 38 000 0 0 0 0 38 000 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

- 340 481 0 0 0 0 340 481 

90004 

Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 

- 5 474 799 0 505 557 13 000 0 5 993 356 

90013 

Schronisko dla zwierząt 
11,05 1 020 276 20 183 23 000 0 3 500 1 066 959 

90095 

Pozostała działalność 

17,04 1 887 871 23 482 327 473 42 000 818 142 3 098 968 

92127 

Działalność dot. miejsc 

pamięci narodowej ….. 

 13 835 0 0 0 152 921 166 756 

92195 

Pozostała działalność 

- 0 0 0 0 37 000 37 000 

92601 

Obiekty sportowe 

- 272 560 0 0 112 142 81 553 466 255 

 

RAZEM 
37,13 10 288 489 56 325 877 110 182 637 1 103 794 12 508 355 

 

Zbiorczą informację o zrealizowanych wydatkach z podziałem na poszczególne rozdziały 

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. z wyodrębnieniem wydatków ogólnozakładowych 

przedstawia tabela nr 7. 
Tabela nr 7 

Rozdział/ 

nazwa 

Średnio

-roczna 

ilość 

etatów 

Działalność 

bieżąca 
Nagrody 

jubileuszowe 
Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

71035 

Cmentarze 

w tym: administracja 

8,86 
 

2,16 

1 197 410,09 
 

216 830,09 

7 977,40 
 

7 977,40 

14 477,20 
 

0,00 

15 494,31 
 

0,00 

9 398,55 
 

48,00 

1 244 757,55 
 

224 855,49 

80101 

Oświata i wychowanie 

- 0,00 0,00 6 574,60 0,00 0,00 6 574,60 

85158 

Izby Wytrzeźwień 

- 1 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747,00 

90002 

Gospodarka odpadami - 
Likwidacja dzikich wysypisk 

- 30 849,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

30 849,89 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

- 334 713,67 0,00 0,00 0,00 0,00 334 713,67 

90004 

Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach 

- 5 334 971,58 0,00 495 875,23 13 000,00 0,00 5 843 846,81 

90013 

Schronisko dla zwierząt 
w tym: administracja 

10,97 

 
2,69 

983 450,75 

 
274 678,64 

20 181,07 

 
9 971,75 

21 897,15 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

3 040,79 

 
60,00 

1 028 569,76 

 
284 710,39 

90095 

Pozostała działalność 
w tym: administracja 

16,01 

 
4,13 

1 823 081,67 

 
404 600,99 

23 481,50 

 
15 290,00 

325 829,19 

 
5 997,25 

41 900,00 

 
0,00 

811 694,40 

 
92,00 

3 025 986,76 

 
425 980,24 

92127 

Działalność dotycząca 

miejsc pamięci narodowej 
…. 

- 13 807,54 0,00 0,00 0,00 152 920,98 166 728,52 

92195 

Pozostała działalność 

 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 

92601 

Obiekty sportowe 
- 271 994,95 0,00 0,00 111 425,70 77 986,41 461 407,06 

RAZEM 

w tym: administracja 

35,84 

8,98 

9 992 027,14 

896 109,72 

51 639,97 

33 239,15 

864 653,37 

5 997,25 

181 820,01 

0,00 

1 092 041,13 

200,00 

12 182 181,62 

935 546,12 
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W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 nagród jubileuszowych. 

W ramach  wydatków jednorazowych między innymi: 

- zakupiono kontenery na odpady o poj. 1100l do wykorzystania na terenie cmentarzy 

komunalnych – 4 477,20 zł; 

- wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach na terenie cmentarza 

Wartogłowca – 10 000 zł; 

- wykonano ogródek owocowo-warzywny przy SP nr 13 za łączną kwotę 6 574,60 zł; 

- wykonano zabiegi pielęgnacyjne oraz wiązania elastyczne na drzewach  – 84 780 zł; 

- wykonano ekspertyzy dotyczące badania 3 szt. drzew przy ul. Borowej, Bacha i 

Nowokościelnej oraz zbadano dęby przy ul. Paprocańskiej - 2 952 zł; 

- zakupiono rośliny do wykonania dodatkowych nasadzeń i zlecono ich posadzenie na terenie 

OW Paprocany za łączną kwotę – 23 825,26 zł; 

- wykupiono prawa autorskie do opracowanej koncepcji skweru przy ul Cienistej – 

1 851,85 zł; 

- zakupiono drzewa ze środków z odszkodowania – 4 012,80 zł; 

- zrealizowano BO na łączną kwotę 310 988,53 zł (bez wydatków inwestycyjnych); 

- wykonano ukształtowanie retencyjnego ronda przy ul. Obywatelskiej  - 79 920,00 zł; 

- opłacono koszty sądowe związane z odwołaniem do KIO  - 19 004,50 zł, 

- zakupiono klatki wielopoziomowe dla kotów przebywających na kwarantannie – 

21 897,15zł; 

- zakupiono wyposażenie dla działu zieleni miejskiej (generator prądotwórczy, sygnalizator 

świetlny – strzała, drobne narzędzia) – 5 997,25 zł; 

- zakupiono i zamontowano ławki, kosze i leżaki w parkach  -257 317,23 zł; 

- zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zagospodarowania terenu 

przy ul. Dąbrowskiego – 11 070,00 zł; 

- wykonano aranżację „zielonego przystanku”  - 19 985, zł.. 

 

Wydatki inwestycyjne  oraz remontowe zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr  21 

i 23. 

 

W TZUK  na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było ogółem 41 osób (39,13 etatów), w 

tym 3 osoby zatrudnione są na zastępstwo (1 przebywa na urlopie wychowawczym, 2 na 

zasiłku rehabilitacyjnym). 

 

Planowana średnioroczna liczba etatów w TZUK na 2021 rok wynosiła 37,13 et. 

natomiast rzeczywiste przeciętne zatrudnienie na 31 grudnia wyniosło  35,84 et.. ale do 

wyliczenia przeciętnego wynagrodzenia przyjęto przeciętne zatrudnienia za okres 11 miesięcy 

tak jak wypłata wynagrodzenia, które wyniosło 35,81 et. 

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za okres sprawozdawczy (11 wypłat) bez nagród 

jubileuszowych i odpraw emerytalnych w TZUK wyniosło 4 525,04 zł brutto. W okresie 

sprawozdawczym wypłacono 8 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 51 639,97 zł.  

 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg danych na dzień sporządzenia 

sprawozdania wynoszą ogółem 363 474,79 zł, w tym: 

- rozdział 71035  -  88 615,37 zł 

- rozdział 85158  -            3,00 zł 

- rozdział 90013  - 114 132,97 zł 

- rozdział 90095  - 160 379,05 zł  

- rozdział 92601  -        344,40 zł 
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3.1  Wydatki  dział 710 
 

Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały budżetowej na rok 2021 ustalony został na 

poziomie 1 404 401 zł, w tym 1 500 zł pochodzi z dotacji Wojewody Śląskiego 

i przeznaczone jest na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 

znajdującymi się na terenie Gminy Tychy. Dotacja przeznaczona jest na groby wojenne 

zlokalizowane na parafialnym cmentarzu przy ul. Nowokościelnej w Tychach, w tym na : 

1. Grób pojedynczy o numerze ewidencyjnym 43/08 – kwatera nr 1277 rząd 1 sektor A 

2. Grób pojedynczy o numerze ewidencyjnym 43/09 – kwatera nr 1292 rząd 2 sektor A 

3. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/07 – kwatera nr 1124 rząd 1 sektor A 

4. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/06 – kwatera nr 1145 rząd 3 sektor A 

5. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/03 – kwatera nr 1176 rząd 2 sektor A. 

Ogółem środki z dotacji zostały wydatkowane w  96%, co stanowi kwotę 1 447,38 zł. W 

2021 roku w ramach otrzymanej dotacji wykonano następujące prace: 

- zamontowano 5 tabliczek informacyjnych na ww.  grobach wojennych, 

- naprawiono cokoliki przy trzech grobach wojennych: 

a) grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/03 – kwatera nr 1176 rząd 2 sektor A. 

b) grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/06 – kwatera nr 1145 rząd 3 sektor A 

c) grób pojedynczy o numerze ewidencyjnym 43/08 – kwatera nr 1277 rząd 1 sektor A 

- złożono na każdym grobie po jednej dekoracji kwiatowej tj. chryzantemie doniczkowej wraz 

ze zniczami z okazji Wszystkich Świętych oraz znicze z okazji 1 Listopada.  

W okresie sprawozdawczym plan wydatków dla rozdziału 71035 był korygowany i na dzień 

31 grudnia wynosi 1 290 005 zł, w tym wydatki majątkowe 15 495 zł.   

 

Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 1 244 757,55 zł, co stanowiło 96% 

wykonania planu, w tym:  

- wydatki bieżące bezpośrednio związane z utrzymaniem cmentarzy 1 004 407,06 zł;  

- wydatki dotyczące kosztów ogólnozakładowych TZUK 224 855,49 zł. (koszty wspólne 

rozliczane są wskaźnikiem procentowym w wysokości 24%); 

- wydatki majątkowe 15 495 zł. 

 

3.1.2  Wydatki bieżące 

 

Środki wydatkowane w ramach rozdziału 71035 przeznaczone są na pokrycie : 

- części kosztów ogólnozakładowych TZUK, 

- kosztów osobowych pracowników zajmujących się wykonywaniem czynności 

administracyjnych oraz porządkowych na cmentarzach komunalnych, 

- pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem tyskich cmentarzy komunalnych 

(Cmentarz Wartogłowiec, Cmentarz przy ul. Barwnej, Cmentarz na os. T), 

- utrzymania grobów wojennych (środki z dotacji). 

 

Planowana średnioroczna liczba etatów w dziale 710 wynosiła 9,04 et., natomiast  

rzeczywiste średnioroczne zatrudnienie wyniosło na  dzień 31.12.2021 r. 8,86 et.  

Do wyliczenia przeciętnego wynagrodzenia (wypłaty wynagrodzeń za 11 miesięcy), które w 

rozdziale 71035 wyniosło 4 487,23 zł przyjęto średnie zatrudnienie za okres 11 miesięcy 

(8,82 et.). 
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Plan wydatków działalności bieżącej po zmianach jakie miały miejsce w roku 2021 wynosił 

1 274 510 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 229 263,24 zł., w tym wydatki 

ogólnozakładowe wyniosły 224 855,49 zł.  

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień 

wykonania planu zawiera tabela nr 8.  

Tabela nr 8 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

Wyk. 

Rozdział 71035 – Działalność usługowa -  „cmentarze” 

 
1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

710-71035-3020 

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej 

odzieży odzież robocza i ochronna, środki  

BHP, woda do picia, herbat, dopłata do 

okularów 

11 685,00 

 

 

 

 

 

9 885,00 

 

 

 

 

 

7 021,38 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

2. 

 

Wynagrodzenia osobowe 

710-71035-4010 

* wynagrodzenia pracowników 

* nagrody jubileuszowe 

* odprawy emerytalne i rentowe 

450 190,00 

 

437 530,00 

12 660,00 

0,00 

458 350,00 

 

445 690,00 

12 660,00 

0,00 

443 328,21 

 

435 350,81 

7 977,40 

0,00 

97 

 

98 

63 

- 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

710-71035-4040 
33 040,00 33 040,00 32 083,09 97 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

710-71035-4110 

* od wynagrodzeń 

* od umów zleceń 

82 419,00 

 

80 682,00 

1 737,00 

83 823,00 

 

82 086,00 

1 737,00 

79 572,36 

 

78 599,79 

972,57 

95 

 

96 

56 

5. 

 

Składki na FP 

710-71035-4120 

* od wynagrodzeń 

* od umów zleceń 

9 566,00 

 

9 318,00 

248,00 

9 566,00 

 

9 318,00 

248,00 

9 395,20 

 

9 282,72 

112,48 

98 

 

100 

45 

6. 

 

Składki na PFRON 

710-71035-4140 
7 213,00 13 613,00 13 564,90 100 

7. Wynagrodzenia bezosobowe 

710-71035-4170 
10 090,00 10 090,00 5 677,50 56 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

710-71035-4210 

*pozostałe ( art. biurowe,  środki czystości, art. 

dla działu technicznego, paliwo i inne mat. 

eksploatacyjne do samochodu służbowego, 

narzędzia) 

* zakupy jednorazowe 

* przeciwdziałanie  COVID-19 

* opieka nad miejscami pamięci narodowej 

25 478,00 

 

24 248,00 

 

 

 

0,00 

1 230,00 

0,00 

37 341,00 

 

31 336,00 

 

 

 

4 505,00 

1 230,00 

270,00 

35 759,48 

 

30 471,21 

 

 

 

4 477,20 

555,70 

255,37 

96 

 

97 

 

 

 

99 

45 

95 

9. Zakup środków żywności 

710-71035-4220 
1 121,00 1 121,00 425,99 38 

11. 

 

Zakup energii 

710-71035-4260 

- energia elektryczna 

- woda i CO 

48 221,00 

 

42 442,00 

5 779,00 

46 021,00 

 

40 242,00 

5 779,00 

45 322,26 

 

40 196,04 

5 126,22 

98 

 

100 

89 

12. 

 

Zakup usług remontowych 

710-71035-4270 

- opieka nad miejscami pamięci narodowej 

- konserwacje i naprawy bieżące 

- naprawa kostki brukowej przed Kaplicą i na 

alejkach 

13 240,00 

 

0,00 

5 240,00 

8 000,00 

10 678,00 

 

738,00 

9 940,00 

0,00 

9 398,55 

 

700,01 

8 698,54 

0,00 

88 

 

95 

88 

- 
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13. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

710-71035-4280 

- badania okresowe i profilaktyczne 

pracowników 

1 452,00 

 

 

 

1 452,00 

 

 

 

1 203,08 

 

1 203,08 

 

83 

 

 

 

14. 

 

Zakup usług pozostałych 

710-71035-4300 

*opieka nad miejscami pamięci narodowej 

(Porozumienie z administracja rządową) 

*odprowadzenie ścieków 

*pozostał (monitoring Cmentarza ul. Barwna 

oraz biura CKW , dzierżawa pojemników na 

odpady, obsługa prawna, obsługa BHP, serwis 

i najem kabin WC i inne)  

* jednorazowe 

- wycinka drzewa 

*przeciwdziałanie  COVID-19 

71 087,00 

 

1 500,00 

 

1 284,00 

56 533,00 

 

 

 

10 000,00 

 

1 770,00 

47 645,00 

 

492,00 

 

1 284,00 

34 099,00 

 

 

 

10 000,00 

 

1 770,00 

41 394,90 

 

492,00 

 

977,01 

29 925,89 
 

 

 

10 000,00 

 

0,00 

87 

 

100 

 

76 

88 

 

 

 

100 

 

- 

15. Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

710-71035-4360 

- telefony służbowe komórkowe i stacjonarne, 

Internet 

3 153,00 

 

 

 

2 153,00 

 

 

 

1 429,25 

 

1 429,25 

 

66 

 

 

 

16. 

 

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 

710-71035-4400 

-dzierżawa kontenera na Cmentarzu przy ul. 

Barwnej 

- cz. wydatków za wynajem pomieszczeń 

biurowych siedziby TZUK oraz najem piwnic 

(archiwum TZUK) 

22 100,00 

 

 

 

 

 

22 364,00 

 

 

 

 

 

21 476,97 

 

5 458,74 

 

16 018,23 

96 

17. 

 

Podróże służbowe krajowe 

710-71035-4410 

- ekwiwalent za jazdy lokalne, delegacje 

2 828,00 

 

 

2 328,00 

 

 

1 649,44 

 

 

71 

 

 

18. 

 

Opłaty i składki różne 

710-71035-4430 

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe i OC  

- polisy komunikacyjne 

- pozostałe 

7 788,00 

 

 

 

 

5 188,00 

 

 

 

 

4 776,68 

 

2 284,68 

2 440,00 

52,00 

92 

 

 

 

 

19. 

 
Odpisy na ZFŚS 

710-71035-4440 
14 780,00 14 780,00 14 717,14 100 

20. 

 

Podatek od nieruchomości 

710-71035-4480 

- Cmentarz Wartogłowiec i Barwna 

135 731,00 

 

 

131 438,00 

 

 

131 437,00 

 

 

100 

 

 

21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  

710-71035-4500 

- podatek leśny- lasek na Barwnej 

50,00 

 

 

50,00 

 

 

39,00 

 

41,00 

78 

 

 

22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. 

terytorialnego 

710-71035-4520 

* trwały zarząd 

* opłaty za wywóz odpadów komunalnych 

* pozostałe 

447 564,00 

 

 

118 675,00 

326 889,00 

2 000,00 

328 679,00 

 

 

118 675,00 

208 004,00 

2 000,00 

326 237,92 

 

 

118 674,30 

206 039,02 

1 524,60 

99 

 

 

100 

99 

76 

23. Podatek od towarów i usług 

710-71035-4530 
705,00 205,00 193,58 94 

24. Pozostałe odsetki 

710-71035-4580 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

 

25. Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

710-71035-4610 

444,00 

 

 

444,00 

 

 

26,61 

 

 

6 

 

 

26. Szkolenia pracowników 

710-71035-4700 
2 336,00 2 336,00 2 165,80 93 
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27. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

710-71035-4710 

2 120,00 

 

 

1 920,00 

 

 

966,95 

 

 

50 

 

 

 

 
Razem bieżące 71035 1 404 401,00 1 274 510,00 1 229 263,24 96 

 

Główną pozycją wydatkową rozdziału 71035 są koszty wynagrodzeń pracowników wraz z 

pochodnymi i innymi kosztami osobowymi. Od połowy lipca 2017 roku jednostka wykonuje 

prace związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zielonych na cmentarzach 

komunalnych przy pomocy własnych pracowników. 

W ramach codziennych prac, w zależności od pory roku, wykonywane są między innymi 

następujące czynności: 

- opróżnianie koszy na odpady i wywożenie ich z terenu cmentarzy,  

- utrzymywanie w czystości  alejek cmentarnych, 

- koszenie terenów zielonych, 

- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 

- dbanie o ogólna estetykę otoczenia obiektów cmentarnych, 

- posypywanie zimą oblodzonych części alejek i chodników w obrębie cmentarzy, 

- konserwowanie ujęć wody i ławek znajdujących się na terenie cmentarzy. 

 

Istotną pozycję kosztową stanowią również obciążenia związane z nieruchomościami 

cmentarnymi: 

- opłata roczna  za trwały zarząd dotycząca nieruchomości Cmentarz Komunalny 

Wartogłowiec w kwocie 77 110,30 zł i Cmentarza przy ul. Barwnej w kwocie 41 564 zł, 

- podatek od nieruchomości w kwocie: 131 437 zł (dotyczy cmentarza przy ul. Cmentarnej –    

Wartogłowiec i ul. Barwnej), 

- podatek leśny w kwocie 39 zł  (dotyczy zalesionej części  cmentarza przy ul. Barwnej), 

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej  kwocie 206 039,02 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 96 % założeń 

przyjętych w planie. 

 

3.1.3  Wydatki majątkowe 

 

Wydatki majątkowe w rozdziale 71035 zostały wprowadzone do planu w I półroczu i 

dotyczyły zakupu mini traktorka ogrodniczego do obsługi cmentarza przy ul. Barwnej.  

Tabela nr 9 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 
Opis 

1. Wydatki  na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

710-71035-6060 

* Mini traktorek ogrodniczy z 

osprzętem 

20 000,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowane. Zakupiono mini 

traktorek ogrodniczy wraz z osprzętem do 

odśnieżania i łańcuchami na koła. 

Traktorek wykorzystywany jest do prac na 

terenie cmentarza komunalnego przy ul. 

Barwnej. 

 

3.2  Wydatki dział 801 – Oświata i Wychowanie 
 

Wydatki ujęte w planie TZUK w rozdziale 80101 dotyczyły wykonania ogródka owocowo-

warzywnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości 108.  
Projekt zakładał założenie niewielkiego ogródka, w którym roślinność jadalna przeplata się z 
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ozdobną razem tworząc spójną całość. W ogrodzie znalazły się krzewy owocowe takie jak 

krzewy malin czy borówek. Dobrano odmiany późno owocujące, tak aby dzieci mogły 

skorzystać z owoców w roku szkolnym. Posadzone zostały trawy ozdobne tj. miskant 

chiński i trzcinnik ostrokwiatowy, które podkreślą wizualnie część użytkową. Pojawiły się 

także donice drewniane tzw. podwyższone grządki w ilości 5 sztuk, w których będą 

uprawiane warzywa oraz zioła. Donice o wymiarach 100 x 100 cm i 200 x 100 cm i 

wysokości 40 cm pomalowane zostały na jeden określony kolor. Każda donica przygotowana 

w ten sposób będzie stanowić bazę do dalszego dowolnego ozdobienia jej przez dzieci. Ogród 

ma pełnić funkcje edukacyjne. Wiosną do donic będzie można wysiać nasiona 

ziół oraz warzyw. 

Tabela nr 10 

Lp. Wyszczególnienie       

Plan wg 

uchwały 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% wyk. 

1. Zakup usług pozostałych 

801-80101-4300 

* wykonanie ogródka owocowo-warzywnego 

0,00 6 575,00 

 

 

6 574,60 

 

 

100 

 

 

 
Razem bieżące 

 

0,00 6 575, 00 6 574,60 100 

   

3.3 Wydatki dział 851 
 

Wydatki w dziale 851 dotyczą pokrywania kosztów windykacji należności pozostałych po 

zlikwidowanej izbie wytrzeźwień. Na dzień sprawozdawczy plan wydatków wynosi 

4 000 zł, natomiast wykonanie 1 747,00 zł.   

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków TZUK w ujęciu klasyfikacji budżetowej i 

stopień wykonania planu zawiera tabela nr 11.  

                                                                                                                          Tabela nr 11 

Lp. Wyszczególnienie       

Plan  

wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Dział 851  -  „Ochrona zdrowia” 

1. 

 

Zakup usług pozostałych 

851-85158-4300 

- opłata za przesyłki pocztowe 

1 500,00 

 

2 100,00 

 

1 486,27 

 

71 

 

2. 

 

Opłaty i składki różne 

851-85158-4430 

- koszty egzekucji administracyjnej 

2 000,00 

 

 

1 400,00 

 

 

133,32 

 

133,32 

10 

 

 

3. 

 

Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego  851-85158-4610 

- koszty egzekucji komorniczej 
500,00 500,00 127,41 25 

 Ogółem – 851 4 000,00 

 

4 000,00 1 747,00 44 

 

Zadania z zakresu opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Tychy realizowane jest 

w oparciu o zawarte porozumienie z Gminą Sosnowiec. Dotacja celowa na realizację zadania 

związanego z obsługa osób nietrzeźwych realizowana jest bezpośrednio ze środków gminy. 

Kwota dotacji wpłacana jest na rachunek bankowy Gminy Sosnowiec w czterech równych 

transzach po 75 000 zł na każdy kwartał (300 000 zł na rok ), a niewykorzystane środki do 

dnia 31 grudnia maja być zwrócone w terminie do 31 stycznia roku następnego na rachunek 

Gminy Tychy. 

Koszt jednorazowego pobytu pacjenta w izbie wytrzeźwień w roku 2021 wynosił 280 zł. 
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W 2021 r. łącznie do izby wytrzeźwień w Sosnowcu zostało doprowadzonych 1 102 osoby, w 

tym 120 kobiet i 982 mężczyzn. Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 244 536,50 zł. (po 

uwzględnieniu wpłat od osób doprowadzonych). 

 

3.4  Wydatki dział 900 

 
Wydatki działu 900 realizowane są w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

     - gospodarka odpadami komunalnymi    -90002 

- oczyszczanie miast i wsi      -90003 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -90004 

- schroniska dla zwierząt       -90013 

- pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej -90095 

 

Plan pierwotny zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Tychy na wydatki dla działu 900 wynosił 

9 922 074 zł. Po zmianach jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym na dzień 31 

grudnia plan finansowy wynosi 10 537 764 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 

10 263 966,89 zł. Szczegółową analizę poszczególnych rozdziałów przedstawiono w dalszych 

częściach sprawozdania. 

W ramach działalności komunalnej, TZUK od ostatniego kwartału 2019 roku prowadzi 

również działania związane z propagowaniem zachowań proekologicznych oraz edukację 

społeczną w zakresie przyrodniczym, głównie za pomocą elektronicznych mediów nie 

wymagających dodatkowych nakładów. TZUK w ramach komunikacji z mieszkańcami 

przekazuje na bieżąco informacje odnośnie zadań realizowanych na terenach miejskich 

(koszenie trawników, ochrona miejskiej fauny, planowane wycinki drzew, dbanie o 

bioróżnorodność gatunków itp.).  

W ramach szerzenia świadomości społecznej o potrzebie ochrony otaczającego nas 

środowiska kontynuowano wdrażanie „Systemu zarządzania publicznymi terenami zieleni dla 

miasta Tychy”. Monitorowano wybrane inwestycje w terenie oraz omawiano z innymi 

jednostkami i wydziałami nurtujące kwestie związane z zapisami „Systemu”.  

 

 3.4.1 Gospodarka odpadami – rozdział 90002 
 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90002 - gospodarka odpadami wynosił38 000 zł i 

przeznaczony był na likwidację dzikich wysypisk i koszty obsługi fotopułapek. Tyski Zakład 

Usług Komunalnych w ramach usuwania nielegalnych miejsc składowania odpadów w I 

półroczu posprzątał m.in. teren przy al. Piłsudskiego w rejonie hali sportowej, ul. Harcerskiej 

i Skalnej oraz pas drogowy przy garażach. Zebrano odpady wielkogabarytowe w ilości 1,56 

Mg oraz stare opony o wadze 1,33Mg.  

W okresie II półrocza usunięto tzw. „dzikie wysypiska” z ul. Oświęcimskiej, Sadowej, 

Beskidzkiej i Spacerowej a także zebrano z terenu miasta porzucone stare opony i sprzęty 

wielkogabarytowe.  

W celu monitorowania terenów gdzie pojawiają się nielegalne wysypiska umieszczono 

fotopułapki ( ul. Przejazdowa i Spacerowa).  

Zestawienie zbiorcze poniesionych wydatków w porównaniu do planu przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela nr 12 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 
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1. Zakup usług pozostałych 

900-90002-4300 

* Likwidacja dzikich wysypisk  

37 000,00 

 

 

37 000,00 

 

 

30 207,12 

 

 

82 

 

 

2. Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

900-90002-4360 

1 000,00 

 

1 000,00 

 
642,77 

 

64 

 

 Razem bieżące 90002-gospodarka 

odpadami 
38 000,00 38 000,00 30 849,89 81 

 

3.4.2 Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 
 

Plan pierwotny wydatków wg uchwały budżetowej  dla rozdziału 90003 ustalony został na 

332 400,00 zł. Na dzień sprawozdawczy plan wynosi 340 481,00 zł, natomiast wykonanie 

zamknęło się kwotą  334 713,67 zł.  

 

Środki przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań: 

-  przeprowadzenie deratyzacji na obszarach miejskich, obejmujących rejon trzech stawów w 

Parku Północnym, rejon Parku Miejskiego, Parku Łabędziego, rejon stawów Suble I i Suble 

II, Parku Św. Franciszka z Asyżu, Parku Jaworek, Parku Górniczego oraz skweru przy ul. 

Hlonda nad Potokiem Tyskim, rejon Parku Niedźwiadków oraz ul. Obywatelskiej i ul. 

Sosnowej. Deratyzacja prowadzona była w dwóch etapach. I etap został zrealizowany w I 

półroczu, natomiast II etap zrealizowany został w okresie jesiennym. Koszt deratyzacji 

zgodnie z podpisaną umową wyniósł 18 696 zł za oba etapy; 

- dezynfekcja Psiego Parku - umowa obejmuje mycie i dezynfekcję wszystkich urządzeń, w 

które wyposażony jest psi park. Prace przeprowadzane były 1 raz w miesiącu. Psi park 

zlokalizowany  jest przy ul. Hlonda w Tychach. Koszt roczny całego przedsięwzięcia wyniósł 

17 269,20 zł;  

- wymiana piasku w Psim Parku – to koszt 1 131,60 zł; 

- utrzymanie czystości w pasach drogowych – zadanie przejęte do realizacji od MZUiM z 

początkiem roku 2020. TZUK zadanie to realizuje we własnym zakresie. Wydatki na ten cel 

na rok 2021 wyniosły zaledwie 25 717,02 zł. W ramach tego zadania zakupiono worki na 

odpady, wydzierżawiono kontenery do przechowywania odpadów oraz poniesiono opłaty za 

ich wywóz w oparciu o złożoną deklarację;  

- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach – na realizację tego zadania została 

podpisana umowa z firma zewnętrzną.  Ogółem na to zadanie wydano w roku 2021 kwotę 

260 191,01 zł; 
- zakupu worków na psie nieczystości – kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 

11 573,84 zł. Uzupełnianie dozowników nowymi woreczkami na psie nieczystości 

realizowane jest przez pracowników TZUK. 

Szczegółowe porównanie wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. w stosunku do 

planu przedstawia poniższa tabelka. 

Tabela nr 13 

Lp. Wyszczególnienie       

Plan  

wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Oczyszczanie miast i wsi 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90003-4210 

-zakup worków na psie nieczystości i inne 

- utrzymanie czystości w pasach drogowych 

(zakup worków na śmieci) 

11 000,00 

 

10 000,00 

    1 000,00 

 

16 709,00 

 

11 709,00 

       5 000,00 

 

16 129,34 

 

11 708,84 

4420,50 

 

97 

 

100 

88 
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2. Zakup usług pozostałych 

900-90003-4300 

-deratyzacja na terenach miejskich i inne 

- dezynfekcja Psiego Parku i inne 

- utrzymanie czystości w pasach drogowych 

(dzierżawa kontenerów na gromadzenie 

odpadów pochodzących z pasów drogowych) 

- zimowe utrzymanie alejek w parkach i 

skwerach 

291 400,00 

 

20 000,00 

20 000,00 

3 690,00 

 

 

247 710,00 

 

300 997,00 

 

18 696,00 

18 401,00 

3 690,00 

 

 

260 210,00 

 

300 297,21 

 

18 696,00 

18 400,80 

3 009,40 

 

 

260 191,01 

 

100 

 

100 

100 

82 

 

 

100 

 

3. Opłaty na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego  

900-90003-4520 

- opłaty za odbiór odpadów z pasów drogowych 

30 000,00 

 

 

 

22 775,00 

 

 

 

18 287,12 

 

 

 

80 

 

 

 

 Razem 90003- oczyszczanie miast i wsi 

 
332 400,00 340 481,00 334 713,67 98 

 

3.4.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004 
 

Plan wydatków dla rozdziału 90004 wg Uchwały Rady Miasta wynosił 6 007 240 zł. W 

trakcie roku był aktualizowany i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 993 356 zł. Zmiany 

wynikają zarówno z przesunięć wewnętrznych w ramach środków będących w dyspozycji 

naszej jednostki jak i zwiększeń zewnętrznych. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na 

utrzymanie zieleni były wyższe o 164 885,97 zł. 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia 

poniższa tabela. 

 Tabela nr 14 

Lp. Wyszczególnienie   
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wy

k. 

1. Honoraria 

900-90004-4090 

- wykup praw autorskich do koncepcji przy ul. 

Cienistej 

0,00 

 

 

 

2 000,00 

 

2 000,00 

 

1 851,85 

 

1 851,85 

 

93 

 

 

 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 

900-90004-4110 

- utrzymanie zieleni 

0,00 

 

0,00 

1 385,00 

 

1 385,00 

923,21 

 

923,21 

67 

 

 

3. Składki na fundusz pracy 

900-90004-4120 

- utrzymanie zieleni 

0,00 

 

0,00 

198,00 

 

198, 00 

0,00 

 

0,00 
 

4. Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90004-4170 

- utrzymanie zieleni 

20 100,00 

 

20 100,00 

     14 917,00 

 

14 917,00 

5 389,40 

 

5 389,40 

36 

 

36 

5. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90004-4210 

-utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i 

krzewów, wycinki i inne- ze środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

- dodatkowe nasadzenia, OW Paprocany 

- środki z odszkodowania 

- TZUK – RO F-6 

- nasadzenia drzew przy ul. Asnyka (BO) 

84 610,00 

 

84 250,00 

 

 

0,00 

0,00 

360,00 

0,00 

141 494,00 

 

117 132,00 

 

 

15 866,00 

4 036,00 

360,00 

4 100,00 

140 797,35 

 

116 924,64 

 

 

15 865,26 

4 012,80 

149,93 

3 844,72 

100 

 

100 

 

 

100 

99 

42 

94 

6. Zakup usług pozostałych 

900-90004-4300 

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście, 

nasadzenia drzew i krzewów,  wycinka i inne 

- dodatkowe nasadzenia , OW Paprocany 

 -Zabiegi pielęgnacyjne drzew- ze środków z 

5 902 530,00 

 

5 605 750,00 

 

0,00 

0,00 

5 792 547,00 

 

5 339 627,00 

 

7 960,00 

84 780,00 

5 659 928,50 

 

5 210 404,40 

 

7 960,00 

84 780,00 

98 

 

98 

 

100 

100 
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opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

- ukształtowanie ronda przy ul. Obywatelskiej 

- TZUK R.O ,,Żwaków’’ 

 -Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka (BO) 

-Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na 

osiedlu B (BO) 

-Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego (BO) 

-Nasadzenia drzew przy ul. Nowej (BO) 

 

0,00 

680,00 

4 100,00 

50 000,00 

 

192 000,00 

       50 000,00 

 

80 000,00 

1 180,00   

 0,00 

     37 000,00 

 

192 632,00 

49 368,00 

 

79 920,00 

1 180,00 

0,00 

37 000,00 

 

192 598,68 

46 085,42 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

93 

7. Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

900-9004-04-4390 

- ekspertyzy dotyczące drzew 

0,00 

 

 

0,00 

5 615,00 

 

 

5 615,00 

2 952,00 

 

 

2 952,00 

53 

 

 

53 

8. 
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90004-4610 

- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni  

0,00 

 

 

0,00 

 

22 200,00 

 

 

22 200,00 

 

19 004,50 

 

 

19 004,50 

 

85 

 

 

85 

 

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90004-6060 

 * zakup pergoli w ramach zadania 

„Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego 

na osiedlu B” (BO) 

0,00 

 

 

 

 

 

13 000,00 

 

 

 

 

 

13 000,00 

 

 

13 000,00 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 Razem  90004- utrzymanie zieleni w miastach 

i gminach 
6 007 240,00 5 993 356,00 5 843 846,81 98 

 

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 98 %. Wszystkie zadania 

zaplanowane do realizacji zostały wykonane. 

W ramach wydatków bieżących dotyczących rozdziału 90004, realizowane były zadania 

związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni na obszarze 

Miasta Tychy, łącznie z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych. 

Zadania te realizowane były w ramach zawartych umów z firmami zewnętrznymi 

wyłonionymi w postępowaniu przetargowym. Prace związane z konserwacją zieleni niskiej i 

wysokiej oraz infrastruktury miejskiej obejmowały m.in.: 

- koszenie traw, pielęgnację żywopłotów i krzewów, grabienie liści, urządzania i 

utrzymania wież kwiatowych, donic, koryt i rabat kwiatowych (roślin sezonowych), 

pielęgnację rabat stałych, wycinkę i pielęgnację drzew;  

oraz prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie: 

- zbierania śmieci z trawników parkowych, 

- opróżniania koszy parkowych oraz stacji na psie nieczystości ze śmieci,  

- zamiatania alejek parkowych,  

- czyszczenia budek lęgowych dla ptaków,  

- wywożenia uszkodzonych betonowych koszy na śmieci, 

- oczyszczania terenu ze śmieci wielkogabarytowych. 

 

Oprócz bieżącej konserwacji terenów zielonych, w okresie sprawozdawczym zostały 

wykonane następujące zadania: 

- przeprowadzono konsultacje w sprawie zasad pokosu dla miasta Tychy w wyniku, których 

powstała notatka z wytycznymi odnośnie zasad koszenia; 

- nawiązano współpracę z Fundacją Odzyskaj Środowisko i Stowarzyszeniem Pszczelarzy w 

Tychach odnośnie organizacji pasieki na terenie miasta. Proponowane miejsce to Park 

Łabędzi. Planowane jest postawienie 3 szt. uli z elektrośmieci i zasiedlenie ich pszczołami 

krainka. ; 
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- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów nasadzonych w roku poprzednim w 

oparciu o umowę z roku 2020; 

- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na rabatach wokół tężni z jednoczesnym 

uzupełnieniem wypadów roślin; 

- zlecono wykonanie specjalistycznych wiązań elastycznych drzew oraz  usuniecie posuszu z 

drzew; 

- zlecono wykonanie ekspertyz drzew przy ul. Borowej (dąb), Bacha (wiąz) i Nowokościelnej 

(klon srebrzysty) oraz ul. Paprocańskiej (dąb szypułkowy); 

- zlecono likwidację dzikiego pump-tracku w Parku Północnym; 

-zlecono „odmłodzenie” oczek wodnych w Parku Jaworek poprzez zimowe koszenie 

trzcinowiska Usuniecie starej trzciny pozwoliło na oczyszczenie zalegających tam śmieci, 

poprawi wzrost w okresie wegetacyjnym i umożliwi dokonanie oceny stanu roślin wodnych;  

- zlecono ukształtowanie ronda bioretencyjnego przy ul. Obywatelskiej – pow. ok 380 m2. 

Przygotowano podłoże pod nasadzenia we wskazanych miejscach, posadzono 3 szt, drzew 

gruszy drobnoowocowej ’Chanticleer’, krzewów oraz traw według projektu. Posadzono 1127 

szt. roślin : jałowce płożące, szałwie omszone, rudbekia błyskotliwa, perowskie łobodolistne 

oraz przesadzono istniejące pęcherznice, trawy osobne i jałowce płożące; 

- wykonano obrzeża na rabatach przy ul. Legionów Polskich poprawiając ich estetykę i 

ułatwiając pielęgnację przyległych terenów zielonych; 

- wykonano 2 łąki kwietne (Park Miejski Solidarności ok. 400 m2 i ul. Hutnicza -70 m2); 

- zrealizowano wszystkie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (nasadzenia drzew 

przy ul. Nowej, przy ul. Asnyka, przy ul. Dąbrowskiego, założenie owocowego sadu 

edukacyjnego). 

 

Realizacja umowy na wykonanie obsady roślinami jednorocznymi oraz pielęgnacja 

kwietników sezonowych na rondach i przy ulicach rozpoczęła się kwietniu. W ramach tego 

zadania w okresie I półrocza wykonano obsadę wiosenną (posadzono 16 540 szt. bratków 

ogrodowy w różnych kolorach i odcieniach żółtego, pomarańczowego fioletowego i białego) i 

letnią (posadzono 17 420 szt. roślin ozdobnych m.in. takich jak surfinia, petunia Vista, 

Calibrochoa hybryda, Ipomoea batsatas ‘heart Lime’, Verbena bonariensis).  Miejsca objęte 

umową to: 

* rabaty sezonowe przy: ul. Damrota przy Kościele Św. Marii Magdaleny, rondo Harcerska - 

Żwakowska, przy Placu Wolności, w Parku Miejskim Solidarności za pomnikiem 

„NIPODLEGŁA”, w rodzinny, Parku bł. Karoliny, klomby w Parku Niedźwiadków, przed 

szkoła muzyczną, przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Armii Krajowej – Piłsudskiego, ul. 

Budowlanych przy budynku sądu, przy ul. Skłodowskiej oraz 4 rabaty przy ul. Grota 

Roweckiego o łącznej powierzchni ok. 516,50 m²; 

* donice na Placu Baczyńskiego (8 wolnostojących i 18 wiszących na latarniach). Do obsady 

wykorzystano szałwie omszoną, kanne, sur finie, wilec ziemniaczany i smagliczkę skalną 

oraz 6 donic na Grota Roweckiego i 2 szt. donic metalowych na Rynku. 

*  donice przed wejściem do Urzędu Miasta i budynku przy ul. Budowlanych 67 na skwerze 

„Przy Magdziorzu” w kole młyńskim, na skwerze Jedności/Targiela, korytach przy USC oraz 

w wazach w otoczeniu pomnika przy ul. Kościuszki w łącznej ilości 17 szt., 

* wieże kwiatowe usytuowane są w Parku Niedźwiadków, parku osiedlowym przy ul. 

Skłodowskiej, na Rynku, na Placu Wolności oraz pierwszy raz na osiedlu ”K”  w łącznej 

ilości 13 szt. 

W okresie II półrocza wykonano obsadę roślin sezonowych jesiennych na rabatach w 

parkach i skwerach o powierzchni ok. 330 m². Do kompozycji obsad rabat sezonowych 

jesiennych zastosowano m in. wrzosy, kapusty ozdobne, chryzantemy, jarmuż ozdobny. 

Obsadzono rabaty w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, przy Urzędzie Miasta, przy Szkole 
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Muzycznej, w Parku Niedźwiadków, na Placu Wolności, Placu przy ul. Kościuszki, jak 

również donice znajdujące się przy Urzędzie Miasta, przy ul. Grota Roweckiego oraz na 

Rynku.  

 

Część zadań w zakresie utrzymania zieleni realizowana była przez pracowników TZUK. W 

okresie sprawozdawczym oprócz bieżącej pielęgnacji rabat i rond nieobjętych umowami 

wykonano następujące prace: 

- zdejmowano (wiosna) i zakładano (jesień)  osłony przeciwsolne z rond i skrzyżowań, 

- zakupiono rośliny cebulowe (żółty narcyz) do wykonania obsady donic na placu przy ul. 

Kościuszki, Grota Roweckiego oraz przy Urzędzie Stanu Cywilnego aby ozdobić miasto w 

okresie przedwiośnia, 

- wykonano nawożenie roślin cebulowych przy Lampie Górniczej na osiedlu A oraz przy 

pomniku Wejchertów na ul. Darwina;  

- wykonano koszenie w pasach drogowych w dzielnicach obrzeżnych miasta (Urbanowice, 

Jaroszowice, Wygorzele, Cielmice, Wartogłowiec, Zwierzyniec), 

- założono rabatę „NIE ZAPOMINAJMY” w Parku Miejskim Solidarności w celu 

upamiętnienia osób zmarłych na COVID-19. Do posadzenia zastosowano 2 000 szt. begonii 

stale kwitnącej koloru białego. Rabata założona została przy współudziale mieszkańców 15 

maja w Dniu Niezapominajki. Jesienią zamieniono begonię na wrzosy; 

- wyrównano teren przy ciągu N-O; 

- wykonano obsadę 8 donic zlokalizowanych przy ul. Nałkowskiej. Okrągłe, białe metalowe 

donice o średnicy 1,5 m zostały obsadzone drzewami wielopniowymi z gatunku Świdośliwa 

Lamarcka. Dodatkowo donice uzupełniono o krzewy zimozielone (jałowiec płożące), trawy 

ozdobne (turzyca Morrowa) i byliny (jeżówka purpurowa); 

- wykonano nasadzenia rabaty stałej przy Urzędzie Stanu Cywilnego z wykorzystaniem 

hortensji oraz cisów (rabata o powierzchni 16m²), 

- wykonano nasadzenia 5 szt. drzew (ambrowiec) i 76 szt. lilaków przy ul. Sikorskiego; 

- wykonano przycinanie żywopłotu na ul. Skalnej oraz odsłonięto chodnik (przycięcie drzew) 

na całej długości ul. Bema; 

- zakupiono rośliny do obsady rabat na terenie OW Paprocany i zlecono ich posadzenie – 

uzupełniono istniejące rabaty w głównej części ośrodka roślinami okrywowymi, 

zadarniającymi, które mają stworzyć zwarte runo pod drzewami (łącznie zakupiono 1884 

szt.), 

- zakupiono rośliny w celu uzupełnienia istniejących rabat: Plac Wolności (funkie), 

Ryneczek K (rudbekia błyskotliwa, astry), okolice Urzędu Miasta ( turzyca Morrowa, 

hakonechloa, kuklik, irysy, barwinek oraz rumianek), skwer przy ul. Czarneckiego 

(narecznica mocna, zawilce japońskie, irysy, rutewek). Razem posadzono 2424 sztuk roślin;  

- opracowano koncepcje nasadzenia drzew przy ul. Nowej na Żwakowie; 

- opracowano projekt sadu owocowego na osiedlu B; 

- wytypowano „szare miejsca” w zielonej przestrzeni miasta Tychy wymagające poprawy; 

- opracowano projekt zagospodarowania zieleni przy zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej osady  przy ul. Katowickiej 207 i 209  (realizacja MZBM). Cały obszar ok. 

4000 m2, rabaty 1500 m2). Zaplanowano zieleń o zróżnicowanej wysokości oraz kształcie, 

aby uatrakcyjniały przestrzeń i tworzyły całość. Rośliny powtarzają się w kilku miejscach w 

celu podkreślenia spójności projektu. Z uwagi na to, że osada znajduje się tuż przy lesie 

dobrano gatunki roślin charakterystyczne dla runa i podszytu leśnego. W głównej części tj. 

przy budynku znajdują się zaprojektowane byliny oraz krzewy długo kwitnące (róże 

okrywowe, hortensje bukietowe, kocimiętka).  W newralgicznych miejscach, gdzie trawnik 

nie jest w stanie się utrzymać, wprowadzono rośliny zadarniające.;  
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- opracowano projekt zagospodarowania terenu  zieleni przy ul. Edukacji 11 (dla Wydziału 

Remontów). Założeniem było stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla uczniów szkół średnich 

oraz podkreślenie minimalistycznego charakteru budynku szkoły. Zaplanowano zieleń o 

zróżnicowanej wysokości oraz kształcie, aby uatrakcyjniały przestrzeń i tworzyły całość.  W 

części przy budynku zaplanowano roślinność zimozieloną m in. laurowiśnie oraz cisy, które 

na tle jasnej elewacji budynku będą się wyróżniały.  W dalszej części zagospodarowania, na 

otwartej przestrzeni dobrano krzewy oraz byliny. Głównym celem było dobranie roślinności 

ozdobnej, która byłaby atrakcyjna przez cały rok, ale z mocniejszymi akcentami wiosną oraz 

jesienią, czyli w czasie, gdy młodzież przebywa w szkole. Na wiosnę widoczne będą 

kwitnące drzewa - wiśnia ‘Kanzan’ oraz łąka wiosenna tzw. kompozycja roślin cebulowych  

(krokusy, narcyze, tulipany, czosnek ozdobny oraz kamasja). Tak dobrana mieszanka będzie 

ozdobą przez długi czas od marca aż do czerwca.  Dodatkowo łąka została ograniczona 

obrzeżem z kostki betonowej, by ułatwić koszenie. Od strony południowej zaproponowano 

zastosowanie podwyższonej rabaty w postaci podniesionego na 1 m wys. pagóra. Na 

otwartym terenie roślinność niska (byliny i trawy ozdobne) posadzona w ten sposób będzie  

bardziej widoczna.  Na otwartej trawiastej przestrzeni zaproponowano umieszczenie siedziska 

betonowego, które może posłużyć jako miejsce spotkań dla młodzieży. Wprowadzono 

również nasadzenia dużych drzew. W związku z planowanym remontem nawierzchni, linia 

parkingu została przesunięta, aby wykorzystać rosnące już na tym terenie rośliny; 

- opracowano koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Dąbrowskiego w Tychach. 

Koncepcja zakładała utworzenie miejsca przyjaznego oraz dostępnego do spędzania wolnego 

czasu przez mieszkańców wśród zieleni z kawą w centrum miasta. Na podstawie koncepcji 

zlecono przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

- opracowano wytyczne dla ogródków przylokalowych znajdujących się na osiedlu C i E.  

 

W celu stałego podnoszenia kwalifikacji oraz poznawania nowych trendów w zarządzaniu 

zielenią miejska pracownicy uczestniczyli w różnych konferencjach i warsztatach 

tematycznych,  w tym między innymi: 

- prezentacja "Systemu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychy" dla Instytut 

Rozwoju Miast i Regionów. Prezentacja ronda bioretencyjnego.  "Śląski Związek Gmin i 

Powiatów. Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze 

zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie" październik 2020.  

- udział w cyklu warsztatów organizowanych przez Fundację Sendzimira – Uniwersalne 

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach.  

- udział w szkoleniu „Jak zagospodarować wodę opadową?” zorganizowanym przez Agencję 

Promocji Zieleni Sp. z o.o. prowadzonym przez doświadczonego praktyka – dr inż. arch. kraj. 

Joanne Rayss. Prowadząca zaprojektowała i wykonała zagospodarowanie osiedla z 

wykorzystaniem wody opadowej. Pokazała na przykładzie własnych projektów jak wykonać 

system gospodarujący wodę opadową z zastosowaniem zieleni.  

 

TZUK od początku roku 2020 w swych strukturach posiada dendrologa zatrudnionego na 1/8 

etatu, który prowadził analizę drzewostanu, weryfikował wnioski mieszkańców dotyczące 

pielęgnacji oraz wycinki. Prowadził oględziny w terenie jak również kontrolował prace 

pielęgnacyjne wykonawców. Był odpowiedzialny za wprowadzanie wyników inwentaryzacji 

oraz  oceny drzewostanu do systemu GIS, który pozwoli w przyszłości na stworzenie pełnej 

bazy posiadanych zasobów zieleni. 

W okresie sprawozdawczym:   



 33 

- dwukrotnie uczestniczył w spotkaniach w sprawie prowadzonej inwestycji budowlanej dot. 

centrum przesiadkowego koło szpitala w Tychach (ocena drzewostanu pod kątem wykonania 

cięć technicznych, weryfikacja stanu fitosanitarnego jednej z lip z dużą ilością jemioły), 

- wykonywał wizje lokalne podczas prac budowlanych przy wymianie nawierzchni chodnika 

przy ul. Cyganerii na odcinku Roweckiego / Ciasna, 

- brał udział w spotkaniu z wykonawcą badań specjalistycznych na drzewach, omówienie 

wyników, 

- w ramach prac bieżących - przeprowadził analizę stanu fitosanitarnego wybranych drzew - 

łącznie około 150 drzew (głównie z wniosków mieszkańców), m.in. w ciągu ulicy 

oświęcimskiej w stronę Bierunia, 

- wykonał znakowanie drzew zakwalifikowanych do usunięcia lub przeprowadzenia prac 

pielęgnacyjnych pod kątem zwiększenia widoczności w terenie, 

- wykonywał mapy będących załącznikami do wniosków o usunięcie drzew na danym 

obszarze, 

- weryfikował prace wykonane przez firmę zewnętrzną (m.in. ul. Jaroszowicka) pod kątem 

prawidłowości przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych 

- wykonał inwentaryzację drzew na terenie Skweru Kaczyńskich i w jego okolicach, 

- wizje terenowe w celu oceny drzew przy ul. Orzeszkowej, Estetycznej 

- brał udział w CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny na Stadionie Śląskim w 

Chorzowie oraz uczestniczył w webinarium Drzewa – Polityka Miast. 

Do działań edukacyjnych w okresie I półrocza można zaliczyć przygotowanie krótkich 

opisów przyrodniczych parków, które będą wykorzystane w ramach projektu realizowanego 

przez MZUiM, dotyczącego oznakowania parków miejskich.  

W II połowie roku rozpoczęto prace nad opracowaniem regulaminu na akcję „rodzinne 

sadzenie drzew”, które zaplanowane jest na rok 2022. 

 

3.4.4  Schroniska dla zwierząt  – rozdział 90013 

 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90013 na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi  

1 066 959 zł. Całość to wydatki bieżące. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 96% 

planu, co daje kwotę 1 028 569,76 zł.  

 

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt 

oraz koszty ogólnozakładowe TZUK przypisane w wysokości wynikającej z ustalonego 

klucza alokacji kosztów (30%), które na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 

284 710,39 zł,  natomiast koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem schroniska dla 

zwierząt to kwota 743 859,37 zł.    

 

3.4.4.1   Wydatki bieżące i jednorazowe 
 

Wydatki bieżące i jednorazowe odnoszone są do zwykłej działalności schroniska dla zwierząt 

i kosztów administracyjnych TZUK. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale  90013 przedstawia się następująco:   

- 3 etaty administracji TZUK, 

- 8,5 etatów bezpośrednio związanych z  pracą na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym: 

* 2 et. inspektor-kierowca  

* 0,5 et. inspektor-kierowca (nieobsadzone),  

* 6 et. opiekun zwierząt. 



 34 

Koszty osobowe stanowią główną pozycję w strukturze wydatków w rozdziale 90013.  

Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w trybie całodobowym. Pracownicy pracują  

w systemie trzyzmianowym. 

Drugą największą pozycją w wydatkach bieżących są usługi weterynaryjne. Miesięczny 

koszt podstawowej opieki weterynaryjnej wynosi 5 000 zł brutto (60 000 zł na rok). W 

ostatnich latach pomimo ogromnego wsparcia ze strony darczyńców spora kwota 

przeznaczana jest na zakup karmy. Zwierzęta przebywające w schronisku często wymagają 

karmienia wysokogatunkową karmą stąd wydatki poniesione na jej zakup wyniosły  

31 151,74 zł. 

Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią obciążenia związane z utrzymaniem 

nieruchomości. Są to wydatki na: 

- zakup energii, 

- opłatę za trwały zarząd, 

- podatek od nieruchomości, 

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

 

Opłata za trwały zarząd wnoszona jest w terminie do 31 marca każdego roku i wynosi 

12 205,54 zł. 
Podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości są grunty przekazane do TZUK 

w trwały zarząd o łącznej powierzchni 3 460 m² oraz budynki o powierzchni użytkowej 

466,94 m². Na budynki składają się pawilony kojców (szt. 2) oraz budynek administracyjno-

weterynaryjny. Podatek od nieruchomości naliczony za cały rok wyniósł 4 428 zł. 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych ponoszone są w oparciu o zadeklarowaną ilość 

i częstotliwość odbioru odpadów z terenu schroniska. W roku 2021 była to kwota 7 148,64 zł. 

 

Co roku miejskie schronisko dla zwierząt otrzymuje liczne darowizny rzeczowe (karma dla 

zwierząt, żwirek, klatki, koce, środki czystości, podkłady, materace itp. ). Za okres 

sprawozdawczy  otrzymane darowizny wycenione po cenach ewidencyjnych wyniosły 

83 809,94 zł.  Darowizny te w znacznym stopniu wpływają na ograniczenie wydatków 

bieżących związanych z zakupem karmy dla zwierząt oraz innych artykułów 

wykorzystywanych w schronisku. W okresie sprawozdawczym na zakup karmy 

wydatkowano 31 151,74 zł., przy czym zakupy dotyczyły głownie karmy specjalistycznej.  

 

W ramach realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy” 

wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy. W 

roku 2021 wszczepionych zostało 141 mikroczipów. Oznakowano  55 psów i 86 kotów. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.  
 

Tabela nr 15 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 
% 

Wyk 

1. Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

900-90013-3020 

- ekwiwalenty za pranie  odzieży 

- odzież robocza, rękawice 

- wydatki wg regulaminu  BHP, napoje,  

-ekwiwalent za okulary 

22 000,00 

 

 

 

 

 

 

19 000,00 

 

 

 

 

 

 

17 004,56 

 

 

3 771,23 

9 567,25 

3 591,08 

75,00 

90 

 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe 

900-90013-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- nagrody jubileuszowe 

534 820,00 

 

515 110,00 

19 710,00 

555 433,00 

 

535 250,00 

20 183,00 

542 667,32 

 

522 486,25 

20 181,07 

98 

 

98 

100 
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3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90013-4040 
50 470,00 44 530,00 44 302,83 99 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90013-4110  

w tym:   

 - od umów zlecenia  

- przeciwdziałanie COVID- 19 

96 136,00 

 

 

0,00 

0,00 

96 269,00 

 

 

127,00 

251,00 

90 397,28 

 

 

0,00 

250,79 

94 

 

 

 

100 

5. Składki na FP 

900-90013-4120 

w tym:   

 - od umów zlecenia  

- przeciwdziałanie COVID- 19 

13 864,00 

 

 

0,00 

0,00 

11 918,00 

 

 

54,00 

0,00 

9 667,00 

 

 

0,00 

0,00 

81 

 

 

 

 

6. Składki na PFRON 

900-90013-4140 
9 686,00 18 479,00 18 478,54 100 

7. Wynagrodzenie bezosobowe 

900-90013-4170 

w tym:   

 - koszty TZUK  

- przeciwdziałanie COVID- 19 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

2 196,00 

 

 

732,00 

1 464,00 

1 624,00 

 

 

160,00 

1 464,00 

74 

 

 

22 

100 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90013-4210 

- pozostałe 

- jednorazowe- doposażenie(klatki zbiorcze) 

-przeciwdziałanie COVID- 19 

49 212,00 

 

24 612,00 

23 000,00 

1 600,00 

46 937,00 

 

22 337,00 

23 000,00 

1 600,00 

44 599,08 

 

22 140,65 

21 897,15 

561,28 

95 

 

99 

95 

35 

9. Zakup środków żywności 

900-90013-4220 

- karma dla zwierząt 

- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 

10 746,00 

 

 

31 246,00 

 

 

31 151,74 

 

 

100 

 

 

10. Zakup leków, wyrobów medycznych i 

biobójczych 

900-90013-4230 

8 000,00 

 

 

11 000,00 

 

 

10 923,52 

 

 

99 

 

 

11. Zakup energii 

900-90013-4260 

*  energia elektryczna 

*  pozostałe (zużycie wody, CO) 

51 434,00 

 

21 727,00 

29 707,00 

53 435,00 

 

20 728,00 

32 707,00 

48 042,44 

 

17 604,39 

30 438,05 

90 

 

85 

93 

12. Zakup usług remontowych 

900-90013-4270 

- bieżące naprawy i konserwacje 

1 300,00 

 

1 300,00 

3 500,00 

 

3 500,00 

       3 040,79 

 

3 040,79 

87 

 

87 

13. Zakup usług zdrowotnych 

900-90013-4280 

- badania okresowe pracowników i szczepienia 

1 369,00 

 

 

2 923,00 

 

 

2 849,85 

 

1 223,15 

98 

 

 

14. Zakup usług pozostałych 

900-90013-4300 

- odprowadzanie ścieków 

- różne 

- przeciwdziałanie COVID 19 

102 584,00 

 

6 000,00 

94 184,00 

2 400,00 

87 601,00 

 

6 000,00 

77 727,00 

3 874,00 

83 053,39 

 

3 928,84 

75 622,58 

3 501,97 

95 

 

65 

97 

90 

15. Zakup usług telekomunikacyjnych 

900-90013-4360 

- usługi telekomunikacyjne komórkowe,  

stacjonarne, Internet 

3 492,00 

 

 

 

2 392,00 

 

 

 

2 209,06 

 

2 209,06 

 

92 

 

 

 

16. Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

900-90013-4390 

-opinia na temat czynników  szkodliwych  

0,00 

 

 

 

98,00 

 

 

 

97,48 

 

 

97,48 

99 

 

 

 

17. Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

900-90013-4400 

- pomieszczenia siedziby TZUK, garaż i  

piwnice (archiwum) 

19 400,00 

 

 

 

 

20 03900 

 

 

 

 

20 022,69 
 

 

20 022,69 

 

100 
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18. Podróże służbowe krajowe 

900-90013-4410 

- delegacje służbowe 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

2 769,00 

 

 

 

1 769,00 

 

 

 

1 178,57 

 

 

 

67 

 

 

 

19. Opłaty i składki różne 

900-90013-4430 

- polisy komunikacyjne 

- polisa OC i majątkowa  

- ubezpieczenie wolontariuszy 

- opłata CEPIK 

5 760,00 

 

 

 

 

 

4 760,00 

 

 

 

 

 

4 612,85 

 

1 486,00 

2 855,85 

270,00 

1,00 

97 

 

 

 

 

 

20. Odpisy na ZFŚS 

900-90013-4440 
18 216,00 22 765,00 22 763,00 100 

21. Podatek od nieruchomości 

900-90013-4480 
4 605,00 4 430,00 4 428,00 100 

22. Opłaty na rzecz budżetów  JST 

900-90013-4520 

- opłata za trwały zarząd 

- opłaty za odpady komunalne 

27 871,00 

 

12 206,00 

15 665,00 

19 355,00 

 

12 206,00 

7 149,00 

19 354,18 

 

12 205,54 

7 148,64 

100 

 

100 

100 

23. Podatek od towarów i usług(VAT) 

900-90013-4530 
300,00 950,00 752,22 79 

24. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90013-4610 

480,00 335,00 98,16 29 

25. Szkolenia pracowników 

900-90013-4700 
2 032,00 2 374,00 2 233,50 94 

26. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

900-90013-4710 

2 545,00 3 225,00 3 017,71 94 

 Razem bieżące  90013- schronisko dla zwierząt 

 
1 039 091,00 1 066 959,00 1 028 569,76 96 

 

3.4.5  Pozostała działalność  - rozdział  - 90095 
 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90095 wynosi 3 098 968 zł, w tym wydatki 

majątkowe 42 000 zł.   

Wydatki wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zamknęły się kwotą 

3 025 986,76 zł co daje  98 % wykonanie planu,  w tym wydatki administracyjne rozliczane 

kluczem alokacji kosztów (w wysokości 46 %) 425 980,24 zł. 

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych pracowników zajmujących 

się realizacją zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, małej architektury, placów 

zabaw, siłowni plenerowych, fontann, szaletów publicznych, miejsc pamięci narodowej oraz 

innych z zakresu gospodarki komunalnej a także części kosztów wspólnych jednostki 

doliczonych wg ustalonego klucza.  

 

3.4.5.1    Wydatki bieżące i jednorazowe  

 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r.  w rozdziale 90095 przedstawia się następująco:   

- 4 etaty inspektora – obsługa merytoryczna zadań,  

- 1 st. specjalista, 

- 1 specjalista ds. utrzymania zieleni (etat czeka na obsadzenie, konkurs rozstrzygnięty), 

- 4,60 etatu administracji TZUK, 

- 1 etat – inspektor/kierowca, 

- 4 etaty pracownik gospodarczy, 

- 1 etat – główny specjalista – projektant zieleni, 

- 0,13 et. – inspektor/dendrolog. 
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Planowane średnioroczne zatrudnienie w rozdziale 90095 wynosiło 17,04 et. a rzeczywiste 

za okres sprawozdawczy 16,01 et. , natomiast za okres 11 miesięcy 16,06 et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych, wyliczone za okres 

11 miesięcy to 4 667,84 zł. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków w ujęciu klasyfikacji 

budżetowej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 16 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

1. Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

900-90095-3020 

- ekwiwalenty za pranie  odzieży 

- odzież robocza, rękawice 

- wydatki wg regulaminu  BHP, napoje,  

-ekwiwalent za okulary 

17 904,00 

 

 

 

 

 

 

15 904,00 

 

 

 

 

 

 

10 388,59 

 

 

3 164,19 

5 467,68 

1 391,72 

365,00 

65 

 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe  

900-90095-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- nagrody jubileuszowe 

879 450,00 

 

 856 630,00 

22 820,00 

860 617,00 

 

837 135,00 

23 482,00 

848 102,55 

 

824 621,05 

23 481,50 

99 

 

99 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90095-4040 
66 140,00 66 140,00 64 295,30 97 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90095-4110 
158 593,00 155 434,00 149 245,91 96 

5. Składki na Fundusz Pracy 

900-90095-4120 
22 607,00 22 607,00 19 384,87 86 

6. Wpłaty na PFRON 

900-90095-4140 
15 793,00 25 138,00 25 016,56 100 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90095-4210 

*  koszty administracyjne  TZUK 

* jednorazowe (drobne narzędzia, sygnalizacja 

świetlna w kształcie strzały, generator 

prądotwórcz)) 

* utrzymanie fontann 

* zakup urządzeń komunalnych i  małej 

architektury 

* utrzymanie tężni solankowej 

* zakup ławek, leżaków i koszy do parków 

*zakup wraz z montażem ławek w Parku św. 

Franciszka św. Klary (BO) 

* przeciwdziałanie COVID 19 

133 170,00 

 

27 950,00 

26 300,00 

 

 

15 000,00 

30 000,00 

 

6 000,00 

0,00 

25 000,00 

 

2 920,00 

424 752,00 

 

36 230,00 

6 099,00 

 

 

36 300,00 

65 753,00 

 

19 307,00 

233 143,00 

25 000,00 

 

2 920,00 

420 348,25 

 

36 149,58 

5 997,25 

 

 

36 177,82 

64 656,30 

 

19 306,80 

233 141,58 

24 692,30 

 

226,62 

99 

 

100 

98 

 

 

100 

984   

 

100 

100 

99 

 

8 

8. Zakup środków żywności 

900-90095-4220 
1 144,00 564,00 515,72 91 

9. Zakup energii 

900-90095-4260 

* energia elektryczna 

- utrzymanie fontann  

- utrzymanie szaletów publicznych  

- utrzymanie tężni solankowej  

* zużycie wody i CO 

- utrzymanie fontann  

- utrzymanie szaletów publicznych  

- utrzymanie tężni solankowej  

108 069,00 

 

68 706,00 

34 688,00 

10 170,00 

23 848,00 

39 363,00 

25 381,00 

7 830,00 

6 152,00 

111 568,00 

 

80 005,00 

46 887,00 

10 270,00 

22 848,00 

31 563,00 

19 281,00 

6 130,00 

 6 152,00 

105 200,89 

 

75 122,62 

46 837,78 

8 852,36 

19 432,48 

30 078,27 

19 203,35 

5 067,18 

5 807,74 

94 

 

 

100 

86 

85 

 

100 

83 

94 

10. Zakup usług remontowych 

900-90095-4270 

637 627,00 

 

818 142,00 

 
811 694,40 

 

99 
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- bieżące naprawy –koszty administracyjne 

TZUK 

-remonty, naprawy i konserwacje – mała 

architektura,  alejki w parkach i inne 

- remonty i naprawy fontann 

- utrzymanie szaletów publicznych 

- remont fontanny w Parku 

Niedźwiadków(WPF) 

- naprawy i remonty tężni solankowej 

- naprawy – środki od ubezpieczyciela 

5 460,00 

 

100 000,00 

 

5 000,00 

2 731,00 

524 436,00 

 

0,00 

0,00 

12 860,00 

 

213 659,00 

 

34 000,00 

4 176,00 

524 436,00 

 

22 841,00 

6 170,00 

12 456,11 

 

208 087,22 

 

33 783,96 

4 175,85 

524 284,06 

 

22 840,50 

6 066,70 

97 

 

97 

 

99 

100 

100 

 

100 

98 

11. Zakup usług zdrowotnych 

900-90095-4280 

-badania okresowe, kontrolne i wstępne 

1 160,00 

 

 

1 625,00 

 

 

1 272,57 

 

1 272,57 

78 

 

 

12. Zakup usług pozostałych 

900-90095-4300 

* bieżące 

-  koszty administracyjne TZUK 

- wykonanie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla zadania. ,,Zagospodarowanie 

terenu przy ul. Dąbrowskiego w Tychach’’ 

- utrzymanie fontann 

- urządzenia komunalne i mała architektura 

- utrzymanie szaletów publicznych 

- utrzymanie tężni solankowej 

-zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z 

montażem  i demontażem starych) do parków 

- wykonanie aranżacji „zielonego przystanku” 

- zakup wraz z montażem ławek w Parku św. 

Franciszka i św. Klary (BO) 

- przeciwdziałanie COVID 19 

364 533,00 

 

 

40 959,00 

0,00 

 

 

149 931,00 

0,00 

121 063,00 

41 000,00 

0,00 

 

0,00 

8 000,00 

 

3 580,00 

468 243,00 

 

 

41 089,00 

11 070,00 

 

 

147 93100 

22 144,00 

135 467,00 

 56 761,00 

24 176,00 

 

19 985,00 

8 000,00 

 

1 620,00 

445 080,50 

 

 

40 186,24 

11 070,00 

 

 

140 462,23 

14 985,99 

131 325,85 

56 122,13 

24 175,65 

 

19 985,00 

6 767,41 

 

0,00 

95 

 

 

98 

100 

 

 

95 

68 

97 

99 

100 

 

100 

85 

 

- 

13. Zakup usług telekomu. 

900-90095-4360 

- usługi telekomunikacyjne komórkowe,  

stacjonarne, Internet 

7 583,00 

 

 

5 391,00 

 

 

4 858,59 

 

4 858,59 

90 

 

 

14. Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

900-90095-4400 
- pomieszczenia siedziby TZUK, garaż, archiwum 

29 730,00 

 

 

 

30 726,00 

 

 

 

30 701,52 

 

 

30 701,52 

100 

 

 

 

15. Podróże służbowe krajowe 

900-90095-4410 
7 824,00 5 224,00 5 133,77 98 

16. Różne opłaty i składki 

900-90095-4430 

* koszty administracyjne  

  - polisy majątkowe i OC 

 - polisy komunikacyjne 

 - pozostałe (opłata CEPIK) 

9 689,00 

 

9 689,00 
 

 

 

8 089,00 

 

9 489,00 
 

 

 

7 944,95 

 

7 944,95 

4 378,95 

3 562,00 

4,00 

98 

 

 

 

 

 

17. Odpisy na ZFŚS 

900-90095-4440 
31 543,00 26 994,00 26 349,26 97 

18. Podatek od nieruchomości 

900-90095-4480 

- utrzymanie szaletów publicznych 

1 206,00 

 

1 206,00 

1 252,00 

 

1 252,00 

1 248,00 

 

1 248,00 

100 

 

100 

19. Podatek od towarów i usług (VAT) 

900-90095-4530 
300,00 199,00 198,60 100 

20. Koszty postępowania sądowego  

i prokuratorskiego 

900-90095-4610 

- koszty zastępstwa procesowego i wyrok  KIO  

476,00 

 

 

476,00 

289,00 

 

 

289,00 

72,58 

 

 

72,58 

25 

 

 

 

21. Szkolenia pracowników 

900-90095-4700 
6 662,00 6 060,00 5 263,70 87 

22. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 4 140,00 2 010,00 1 759,68 88 
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zatrudniający 

900-90095-4710 

23. Niewłaściwe obciążenia lub uznania 

rachunku bankowego 

900-90095-4990 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 10,00 

 

 

 

 

 
Razem bieżące 90095-pozostała działalność 2 505 343,00 3 056 968,00 2 984 086,76 98 

  

3.4.5.2   Wydatki majątkowe  

 

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu na wniosek TZUK w ostatnim kwartale. 

Środki zostały przesunięte z innych zadań, na których powstały oszczędności. 

Tabela nr 17 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 
Opis 

1. Wydatki  na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90095-6060 

* ciągnik jednoosiowy z 

osprzętem (glebogryzarka, 

frez do pni, najazdy 

samochodowe) 

42 000,00 

 

 

 

 

 

41 900,00 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowane. Zakupiono ciągnik 

jednoosiowy wraz z glebogryzarką, frezem 

do pni i najazdami do samochodu 

umożliwiającymi transport sprzętu. Sprzęt 

będzie wykorzystywany przez 

pracowników w trakcie realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem  i zakładaniem 

zieleni w mieście. 

 

3.4.5.3    Zadania merytoryczne – pozostała działalność komunalna 

 

I. Utrzymanie bieżące fontann  -  276 465,14 zł 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem 6 fontann na terenie miasta 

Tychy, tj.  

- fontanna na Rynku,  

- fontanna na Placu Baczyńskiego,  

- fontanna na Placu Św. Anny, 

- fontanna na Placu Korfantego,  

- fontanna w Parku Niedźwiadków, 

- fontanna w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (fontanna czasowo wyłączona z użytkowania). 

Fontanny uruchamiane są na początku kwietnia i pracują do 15 listopada. W roku bieżącym 

zakończony został remont fontanny w Parku Niedźwiadków.  

Bieżące utrzymanie fontann obejmuje m.in.:  

- rozruch fontann, uzdatnianie wody, kontrola parametrów wody i środków chemicznych, 

- systematyczne czyszczenie poszczególnych elementów, sprawdzanie działania 

poszczególnych atrakcji oraz czystości, 

- kontrolę zabezpieczeń elektrycznych, wentylacji, zaplecza technicznego itd., 

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzenie ścieków, 

- bieżące naprawy, konserwacje.  

Na utrzymanie fontann, bez kosztów remontu generalnego fontanny w Parku 

Niedźwiadków, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 276 465,14 zł, w tym na : 

- utrzymanie bieżące          -       119 700,26 

- odprowadzenie ścieków i inne (otwarcie i zamkniecie zaworów)  -  20 761,97 

- zakup energii elektrycznej        -  46 837,78 

- zużycie wody          - 19 203,35 

- zakupy bieżące        -  36 177,82 
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(3 pompy do fontanny zlokalizowanej na Rynku w Tychach oraz stacji pomiarowo-

regulacyjnej i dozującej PoolRelax firmy BAYROL do fontanny zlokalizowanej na Placu 

Baczyńskiego w Tychach) 

- naprawy, usunięcia awarii       -           33 783,96  

* w tym między innymi:  

- wymiana sondy PH do urządzenia pomiarowego dozującego – fontanna 

Baczyńskiego, 

- naprawa  pompy filtracji BADU SPECK - fontanna na Placu Korfantego,,  

- wymiana systemu włączania i wyłączania fontanny SMS-em – fontanna Rynek, 

- naprawa układu dozowania chloru w stacji kontrolno-pomiarowej BAYROL  – 

fontanna Plac Baczyńskiego, 

- naprawa układu dozowania chloru w stacji kontrolno-pomiarowej BAYROL  – 

fontanna Rynek, 

- naprawa systemu sms (włączanie i wyłączanie za pomocą sms) – fontanna Plac Św. 

Anny. 

 

II. Utrzymanie szaletów publicznych  - 150 669,24 zł 

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i obsługę szaletów 

publicznych dotyczą czterech lokalizacji: 

- szalet przy ul. Rynek 7      

- szalet przy al. Niepodległości     

- szalet w Rodzinnym Parku bł. Karoliny    

- toaleta automatyczna  w Parku Północnym (czynna od marca 2021 r.). 

Utrzymaniem szaletów publicznych w zakresie zapewnienia należytego stanu sanitarnego 

i technicznego, jednoosobowej obsługi personalnej, zabezpieczenia w szaletach środków 

higieny i czystości, usuwania drobnych awarii, uszkodzeń instalacji elektrycznej i wodno-

kanalizacyjnej oraz wymiany niesprawnego osprzętu i armatury sanitarnej realizowane jest  

w ramach podpisanej umowy z firmą zewnętrzną. Pozostałe koszty związane z opłatami za 

zużytą energię, wodę i ścieki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę, podobnie jak 

koszty utrzymania samych obiektów. W wykonaniu nie są ujęte koszty energii elektrycznej 

zużywanej w szalecie w Rodzinnym Parku bł. Karoliny ponieważ zamontowany jest jeden 

licznik dotyczący 3 obiektów (tężnia solankowa, fontann i szalet publiczny) i przypisany jest 

do tężni solankowej. Brak możliwości zamontowania  podliczników uniemożliwia rozliczanie 

energii na poszczególne obiekty. 

W grudniu 2021r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny toalety automatycznej w ramach 

gwarancji (wymieniono kołnierz rury oraz poprawiono program funkcjonowania automatyki). 

 

Na bieżące utrzymanie szaletów publicznych w 2021 roku wydatkowano łącznie 

150 669,24 zł,  w tym na: 

- zakup energii elektrycznej          8 852,36 zł 

- pozostałe media (woda, CO)         5 067,18 zł 

- bieżące utrzymanie czystości (jednoosobowa obsługa szaletów)            126 673,46 zł 

- koszty utrzymania nieruchomości (opłata za ścieki, koszty zarządu i inne)   2 807,39 zł 

- przegląd budowlany budynków (al. Niepodległości i Park bł. Karoliny)    1 845,00 zł 

- bieżące naprawy            4 175,85 zł 

(wymiana drzwi wejściowych do szaletu przy ul. Rynek ze względu na dewastację oraz 

naprawa instalacji elektrycznej w szalecie przy al. Niepodległości) 

- podatek od nieruchomości              1 248,00 zł. 
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III. Utrzymanie tężni solankowej  - 123 509,65 zł 

 

Tężnia solankowa zlokalizowana w Rodzinnym Parku bł. Karoliny przekazana została do 

TZUK w grudniu 2017r. Na rok 2021 na bieżące utrzymanie tego obiektu przeznaczono 

127 909 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  123 509,65, w tym: 

- na zakupy rzeczowe (solanka)      -  15 543,00 zł, 

(w 2021 r. zrealizowano 3 dostawy solanki: dwie z Uzdrowiska Ustroń i jedną z Uzdrowiska 

Ciechocinek. Łącznie zakupiono w ramach umowy prawie 100 m
3
 solanki) 

- na zakupy rzeczowe pozostałe      -   3 763,80 zł 

(zakup pompy odwadniającej ze stali nierdzewnej PRORIL X-SMART 750A, 1x230V, 0,75kW) 

- na energię elektryczną        - 19 432,48 zł, 

- na opłaty za zużycie wody        -   5 807,74 zł, 

- na zakup usług obcych (opłata za ścieki, monitoring, transport solanki 

bieżąca obsługa  i inne)       - 56 122,13 zł.  

- naprawa oświetlenia, systemu dopuszczania wody i alarmu  -   22 840,50 zł 

 

W zakres bieżących obowiązków związanych z obsługą tężni solankowej wchodzi: załączanie 

i wyłączani pomp, sprawdzanie poziomu i stężenia solanki, czyszczenie koryt głównych 

z liści i innych elementów obcych, regulacja kurków wypływowych do korytek 

pomocniczych, czyszczenie płyty betonowej z wszelkich zanieczyszczeń, czyszczenie 

głównego zbiornika z odpadów pływających na powierzchni solanki, czyszczeni kosza 

dennego, kontrola aparatury elektrycznej w tablicy rozdzielczej, kontrola oświetlenia 

i usuwanie jego braków, kontrola stanu ścian z tarniny, regularna kontrola stanu ogólnego 

obiektu. 

 

IV. Zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych  - 336 959,52 zł 

 

Na zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych w roku 2021 wydatkowano kwotę  

76 642,29 zł. Środki przeznaczone były na: 

- zakupy rzeczowe materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i wykonania drobnych 

napraw  8 260,75 zł, 

- zakup 3 szt. pylonów do Parku Północnego  - 5 166,00 zł, 

- zakup tabliczek informacyjnych do parków o zakazie karmienia ptaków i niegrabieniu liści -

1 097,46 zł, 

- zakup 4 szt. stojaków rowerowych (zamontowane przy tężni solankowej) – 1 476,00 zł, 

- zakup kwietników kaskadowych  2 szt. na Ryneczek os. K – 8 373,84 zł, 

- zakup domków dla jeży szt. 2 – 338,00 zł, 

- zakup dekoracji świątecznych do donic i na Plac Baczyńskiego – 3 436,00 zł, 

- zakup stołów do gry w szachy szt. 2 i do gry w chińczyka do zamontowania w Parku 

Miejskim – 11 070,00 zł, 

- zakup donic szt. 7 - 25 438,25 zł. 

-  utrzymanie kurtyny wodnej – 5 200,00 zł, 

- wykonanie mapy do celów projektowych – montaż stolików szachowych i do gry w 

chińczyka – 1000,00 zł, 

- koszty transportu materiałów i inne drobne  – 3 210,99 zł, 

- wykonanie prac związanych z rozbiórka miejsc parkingowych, malowanie pasów  - 

5 575,00 zł. 
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- zakup ławek, koszy i leżaków do parków wraz z montażem (6 ławek zakupiono do Parku 

Niedźwiadków,  4 ławki na skwer przy ul. Dębowej oraz 37 szt. ławek do Parku Suble (31 z 

oparciem, 6 bez oparcia), 4 leżaki oraz 33 kosze) – 257 317,23 zł. 

 

3.5  Wydatki dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

3.5.1 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk 

i męczeństwa – rozdział 92127 

 

Na bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc pamięci narodowej przeznaczono  

pierwotnie 17 000 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 13 835 zł.  Oprócz wydatków 

bieżących w roku 2021 na remonty przeznaczono 159 921 zł., w tym na remont postumentu 

podstawy pomnika Walki i Pracy w Miejskim Parku Solidarności 152 306 zł. 

Bieżące utrzymanie obejmowało: 

- utrzymywanie czystości pomników i terenu wokół pomnika, 

- dekorowanie pomników w wyznaczonych terminach z okazji przypadających świąt lub 

rocznic wydarzeń historycznych, 

- mycie pomników przed każdym dekorowaniem i na zlecenie zamawiającego, 

- sprzątanie terenu wokół pomników każdorazowo przed wykonaniem dekoracji, 

- usuwanie starych dekoracji i zniczy, 

- wciąganie Flag Państwowych: 

 * na Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – 2 maja; 

 * na Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia; 

 * na Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. 

Obiekty objęte opieką to: Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Tischnera, kamienny krzyż z tablicą 

przy ul. Grota Roweckiego, Obelisk Ofiar Faszyzmu przy ul. Kościuszki, Pomnik Ofiar 

Faszyzmu przy ul. Przejazdowej, Pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności, Obelisk 

Grota- Roweckiego przy ul. Cyganerii, Pomnik Powstańców Śląskich, tablica pamiątkowa 

poświęcona kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu na dworcu PKP, Pomnik Sybiraków przy ul. 

Armii Krajowej. Na bieżące utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej podpisana została umowa 

z firmą zewnętrzną. 

 

Zaplanowany remont postumentu podstawy pomnika Walki i Pracy  został przeprowadzony w 

I półroczu. W ramach prac remontowych usunięto starą nawierzchnię, wyrównano 

podbudowę i ułożono nowe płyty na podsypce. Wyremontowano również schody poprzez 

usunięcie i utylizację starych płyt i ułożenie nowych na ławie betonowej. 

W roku 2021 przeprowadzono również prace konserwacyjne na pomniku przy ul. 

Przejazdowej.  

Wykonanie wydatków rozdziału 92127 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 18 

 

 
Wyszczególnienie       

Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

921-92127-4210  

-utrzymanie miejsc pamięci narodowej 

(zakup flag narodowych, elementów do 

masztu, zniczy i dekoracji) 

2 000,00 

 

2 000,00 

1 385,00 

 

1 385,00 

1 361,54 

 

1 361,54 

98 

 

 

2. Zakup usług remontowych 

921-92127-4270 

- remont postawy pomnika Walki i Pracy 

100 000,00 

 

100 000,00 

152 306,00 

 

152 306,00 

152 920,98 

 

152 305,98 

100 

 

100 
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w Parku Miejskim Solidarności 

- konserwacja pomnika przy ul 

Przejazdowej 

 

0,00 

 

 

65,00 

 

 

615,00 

 

 

100 

 

3. Zakup usług pozostałych 

921-92127-4300 

- bieżące utrzymanie miejsc pamięci 

narodowej 

15 000,00 

 

 

 

12 450,00 

 

 

 

12 446,0 

 

12 446 

 

100 

 

 

 

 OGÓŁEM - 92127 117 000,00 203 756,00  203 728,52 100 

 

3.5.2 Pozostała działalność  -  rozdział 92195 

 

Środki na remont małej architektury szlaku miejskiego zostały przyznane w miesiącu maju. 

Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Muzeum Miejskim w Tychach w okresie 

drugiego półrocza. Remont 23 tablic szlaku miejskiego w Tychach „Od socrealizmu do 

postmodernizmu czyli unikatowe NOWE Tychy” obejmował: wymianę szyb typu Optifloat, 

uzupełnienie ubytków, redakcję tekstów, projekt graficzny plansz, wydruk i montaż 

wydruków na szyby.  

Tabela nr 19 

 Wyszczególnienie    Plan 

wg uchwały 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

w zł 
% 

Wyk 

1. Zakup usług remontowych 

921-92195-4270 

-Remont małej architektury szlaku 

miejskiego ,,od socrealizmu do 

postmodernizmu czyli unikatowe Nowe 

Tychy’’ 

0,00 

 

0,00 

 

37 000,00 

 

37 000,00 

37 000,00 

 

37 000,00 

100 

 OGÓŁEM  92195 0,00 

 

37 000,00 37 000,00 100 

 

3.6  Wydatki  dział 926  - Kultura fizyczna 
 

Plan wydatków po zmianach ustalony dla działu 926 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 

466255,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 461 407,06 zł, co stanowi 99% 

planu. Plan wydatków dotyczył zarówno działalności bieżącej jak i majątkowej.   

 
W lipcu 2021 r. nawiązano współprace i podpisano porozumienie na realizację projektu pn. 

„Park Interaktywny” sfinansowany w całości przez firmę mBank. Inwestycja polegała na 

stworzeniu kreatywnej przestrzeni, która ma się przyczynić do pogłębienia integracji 

mieszkańców oraz budowania kontaktów społecznych. Porozumienie zawarte jest na okres do 

lipca 2024r. W tym czasie wszelkie koszty przeglądów i drobnych napraw wykonywane będą 

przez firmę mBank. Po zakończeniu obowiązywania umowy urządzenia przechodzą na 

własność miasta Tychy i mogą być dalej użytkowane lub zdemontowane. 

 
3.6.1 Obiekty sportowe – wydatki bieżące - rozdział 92601 

 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach dla działalności bieżącej związanej z 

utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 354 113 zł.   

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach sprawuje obecnie opiekę nad: 

- 32 placami  zabaw, 

- 21 piaskownicami,  

- 19 siłowniami plenerowymi,  
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- 10 miejscami rekreacyjno – sportowymi: Skatepark, Pumptrack (duży i mały w Parku 

Suble), Pumptrack przy ul. Gilów, Street Workout, górka saneczkowa (Park Jaworek), boisko 

wielofunkcyjne (ul. Nowa), dwie rolkostrady (przy ul. Łabędziej i Tulipanów), urządzenia do 

ćwiczeń ul. Pod Lasem w dzielnicy Wartogłowiec. 

 

Prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych oraz 

obiektów rekreacyjno-sportowych  wykonywane były w oparciu o zawarte umowy z firmami 

zewnętrznymi i obejmowały: 

- systematyczne kontrole placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych i budowli 

sportowej (skatepark), 

- demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń oraz ich części, 

- zakup, wymianę i montaż nowych elementów urządzeń, 

- utrzymanie czystości i porządku – zamiatanie chodników, czyszczenie nawierzchni z 

poliuretanu, 

- malowanie elementów zestawów urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń na placach zabaw, 

- przeglądy podstawowe. 

Na realizację tego zadania na rok 2021 wydatkowano 126 378,86 zł. 

W przeciągu pierwszego półrocza wykonano przeglądy techniczne wszystkich obiektów, 

dokonano wymiany uszkodzonych elementów w urządzeniach zabawowych m.in. w Parku 

Górniczym, w Parku Jaworek, przy ul. Obywatelskiej, Modrzewskiego, Bocznej, 

Jaroszowickiej, Żwakowskiej, Nowej, Miodowej oraz na placu zabaw w Parku Miejskim.  W 

celu naprawy niektórych urządzeń zabawowych dokonano zakupu nowych elementów m.in.: 

siedziska do huśtawki oraz wykonano konserwację (malowanie urządzeń) siłowni na ul. 

Rolnej. 

W trakcie prowadzenia przeglądów podjęto również decyzję o likwidacji kilku urządzeń 

zabawowych (lokomotywa z wagonikami, dwie huśtawki, zestaw zabawowy w Parku 

Niedźwiadków, karuzela w Parku Górniczym, zestaw zabawowy duży na placu zabaw przy 

ul. Bocznej), które stwarzały zagrożenie dla użytkowników ze względu na zły stan 

techniczny.  

 

Poza umową podstawową: 

- wykonano montaż trzech żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy ul. Nowej, w Parku 

Jaworek oraz w Parku Suble; 

- naprawiono walec obrotowy na placu zabaw przy ul. Bocznej; 

- naprawiono wyciąg górny na siłowni przy ul. Borowej/ Jaśkowickiej; 

- zlecono naprawę biegacza siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej/Hlonda; 

- zlecono naprawę linarium obrotowego na placu zabaw przy ul. Żwakowskiej; 

- podpisano umowę na doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim  i placu zabaw ul. 

Jaroszowicka w karuzelę, w huśtawkę w Parku Niedźwiadków, 

- zamontowano nowe regulaminy, 

- zlecono montaż orbitreku na siłowni plenerowej w Cielmicach i inne. 

 

Usługa wymiany piasku w piaskownicach i na polach piaskowych obejmowała 

- oczyszczanie starego piasku wraz z dezynfekcją piaskownic, 

- dowóz i uzupełnianie piaskownic świeżym piaskiem, 

- oczyszczanie nawierzchni sypkich ze starego piasku z powierzchni pod urządzeniami 

zabawowymi i na placach zabaw, 

- dowóz i uzupełnianie piaskiem nawierzchni sypkich, 

- oczyszczanie z zanieczyszczeń (śmieci, odpady komunalne) i z wrastającej roślinności oraz 

przegrabienie pól piaskowych, wywóz i koszty składowania odpadów na wysypisku.  
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Koszt realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 106 163,97 zł i przebiegał w II etapach. I 

etap został zrealizowany w miesiącu maju, natomiast drugi w lipcu.  

Wykonanie wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela nr 20 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

926-92601-4210 

-bieżące utrzymane placów zabaw i siłowni 

plenerowych;(zakup siedzisk i łańcuchów do 

huśtawek, części zamiennych do instrumentów 

muzycznych, urządzenia orbitrek do siłowni, 

piłeczek do gabionów ogrodzeniowych, siatki 

do piłki ręcznej, karuzeli na place zabaw, tablic 

regulaminowych itp. ) 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

32 390,00 

 

32 390,00 

 

 

 

 

 

 

32 329,79 

 

32 329,79 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

2. Zakup usług remontowych 

926-92601-4270 

- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 

zabawowych i siłowni plenerowych w ramach 

podpisanej umowy 

- naprawa walca obrotowego ul. Boczna 

- naprawa wyciągu g ornego ul. Borowa 

- naprawa biegacza –si lownia Braterska 

- naprawa linarium plac zabaw ul. Żwakowska 

- naprawa piłkochwytu ul. Nowa 

- remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. 

Nałkowskiej 

- naprawa nawierzchni poliuretanowej  plac 

zabaw w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny 

44 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 553,00 

 

15 804,00 

 

 

8 645,00 

4 305,00 

3 075,00 

31 365,00 

7 430,00 

6 240,00 

 

4 689,00 

 

77 986,41 

 

12 241,00 

 

 

8 643,21 

4 305,00 

3 075,00 

31 365,00 

7 429,51 

6 238,70 

 

4 688,99 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zakup usług pozostałych 

926-92601-4300 

- bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni 

plenerowych zgodnie z zawartą umową 

- wymiana piasku w piaskownicach i polach 

piaskowych 

- montaż żagli przeciwsłonecznych 

- najem i serwis toalety typu TOI TOI 

- pozostałe 

236 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 170,00 

 

126 804,00 

 

106 164,00 

 

2 030,00 

1 914,00 

3 258,00 

239 665,16 

 

126 378,86 

 

106 163,97 

 

2 029,50 

1 834,93 

3 257,90 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność bieżąca – 92601 280 000,00 466 255,00 461 407,06 99 

 

3.6.2 Obiekty sportowe –wydatki majątkowe –rozdział 92601 

 

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu finansowego w oparciu o złożone 

wnioski przez TZUK.  Wnioski obejmowały swoim zakresem doposażenie placu zabaw przy 

ul. Sikorskiego w urządzenie sprawnościowe, doposażenia w urządzenie zabawowe placu 

zabaw w Parku Niedźwiadków oraz zakup zestawu zabawowego (sprawnościowego) na plac 

zabaw przy ul. Zawilców. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Ogółem wydatkowano 

111 425,70 zł przy planie wynoszącym 112 142,00 zł.  

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera tabela poniżej. 

Tabela nr 21 

Lp. Wyszczególnienie       

Plan  

wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 
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1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

926-92601-6050 

* Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 

*Doposażenie placu zabaw w parku 

Niedźwiadków 

0,00 

 

 

 

 

88 142,00 

 

19 754,00 

 

68 388,00 

88 141,80 

 

19 753,80 

 

68 388,00 

100 

 

 

 

 

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

926-92601-6060 

* zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy 

ul. Zawilców 

0,00 

 

 

 

 

24 000,00 

 

 

24 000,00 

 

23 283,90 

 

 

23 283,90 

 

97 

 

 

 

 

 

4. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Tychy oraz wydatki inwestycyjne 

 
Tabela nr 21 

Nazwa zadania 

Plan po 

zmianach na 

2021r. 

Wykonanie 

2021r. 

Opis wykonanych prac 

(etap realizacji zadania ) 

I. Przedsięwzięcia ujęte w 

WPF: 

524 436,00 524 284,06  

a) Remont fontanny w 

Parku Niedźwiadków 

524 436,00 524 284,06 Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował  

m.in.: skucie istniejących dwóch niecek i ich 

odbudowa, rozebranie istniejącej podbudowy i 

jej utylizację oraz wykonanie nowej podbudowy 

pod kostkę betonową, położenie płytek, montaż 

atrakcji fontanny (światło-woda), hydroizolację 

komory technologicznej, wykonanie przyłącza 

energii, ułożenie mozaiki na misach i wykonanie 

dokumentacji powykonawczej. 

 Wydatki poniesione w roku 2020 (12 669 zł) 

dotyczyły opłaty za aktualizację dokumentacji 

projektowej oraz pokrycia części kosztów 

nadzoru inwestorskiego.  

Wydatki roku 2019  dotyczyły opracowania 

projektu (57 810 zł). 

 Całkowity koszt remontu fontanny wyniósł  

594 763,06 zł. 

II. Wydatki inwestycyjne 

nie ujęte w WPF: 

182 637,00 181 820,01  

a) zakup mini traktorka z 

osprzętem 

15 495,00 15 494,31 Zadanie zrealizowane. Zakupiono mini 

traktorek ogrodniczy wraz z osprzętem do 

odśnieżania i łańcuchami na koła. Traktorek 

wykorzystywany jest do prac na terenie 

cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej. 

b) Doposażenie placu 

zabaw przy ul. Sikorskiego 

19 754,00 19 753,80 Zadanie zrealizowane zostało w miesiącu lipcu. 

Doposażono plac zabaw w zestaw 

sprawnościowy dla dzieci w wieku od 6 do 14 

lat oraz zamontowano tablicę informacyjną.. 

Zestaw wykonany jest z drewna robinii 

akacjowej, okoronowanej, odbielonej i 

zabezpieczonej olejem do drewna.  Składa się z 

szeregu różnego rodzaj lin, ruchomych dysków i 

równoważni. 

c) Doposażenie placu 

zabaw w Parku 

Niedźwiadków 

68 388,00 68 388,00 Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu.  

Doposażono plac zabaw w zestaw zabawowego 

z 3 wieżami, zjeżdżalnią, drabinkami, kładkami 

ruchomymi dyskami zawieszonymi na linach, 

siatką do wspinaczki. Obudowana została  
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również istniejąca piaskownica drewnem robinii 

akacjowej oraz zamontowano regulamin 

korzystania z obiektu.  W ramach zadania 

wykonawca opracował dokumentację 

projektową oraz dokonał zgłoszenia na budowę. 

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 

2 do 14 lat. Konstrukcja wykonana z drzewa 

robinii akacjowej, pozostałe elementy z drewna 

modrzewiowego i dębowego. 

d) zakup zestawu 

zabawowego na plac 

zabaw przy ul. Zawilców 

24 000,00 23 283,90 Zadanie zrealizowane. Zestaw zabawowy 

COMBO to urządzenie wykonane z konstrukcji 

stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz 

malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

posiadająca liny zbrojone i ściankę 

wspinaczkową  wyposażoną w uchwyty 

wspinaczkowe. 

e) utworzenie 

edukacyjnego sadu 

owocowego na osiedlu B- 

zakup pergoli 

13 000,00 13 000,00 Zadanie zrealizowane Drewniana pergola w 

kształcie kuły stanowi element sadu owocowego, 

który był realizowany w ramach projektu 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego. 

Pergola stanowi podporę dla winorośli, które 

zostały posadzone przy realizacji projektu.  

f) zakup ciągnika 

jednoosiowego z osprzętem 

42 000,00 41 900,00 Zadanie zrealizowane. Zakupiono ciągnik 

jednoosiowy wraz z glebogryzarką, frezem do 

pni i najazdami do samochodu umożliwiającymi 

transport sprzętu. Sprzęt będzie wykorzystywany 

przez pracowników w trakcie realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem  i zakładaniem 

zieleni w mieście. 

 

5. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego  
 

W ramach zadań wyłonionych do wykonania w oparciu o Budżet Obywatelskiego na 2021r. 

Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przekazano do realizacji następujące zadania: 

- „Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka” 

- „Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B” 

- „Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego” 

- „Nasadzenia drzew przy ul. Nowej” 

- „Zakup wraz z montażem ławek w parku Św. Franciszka z Asyżu” 

 

Zadania były realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.  

Tabela nr 22 
Nazwa zadania Plan na 

30.06.2021r. 

Wykonanie 

2021r. 

Opis wykonanych prac  

(etap realizacji zadania ) 

I. Budżet Obywatelski 329 100,00 323 988,53  

„ Nasadzenia drzew przy 

ul. Asnyka” 
 

4 100,00 3 844,72 Zadanie zrealizowane zgodnie z projektem, który 

zakładał posadzenie 6 szt. drzew. Zadanie 

zrealizowane było przez pracowników TZUK. 

Zakupiono drzewa z gatunku klon pospolity 95 

szt.) i lipa drobnolistna(1szt.), urodzajną ziemię, 

paliki stabilizujące drzewa oraz korę . 
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„Utworzenie edukacyjnego 

sadu owocowego na 

osiedlu B” 

50 000,00 50 000,00 Zadanie zrealizowane Projekt koncepcyjny 

edukacyjnego sadu owocowego został opracowany 

przez pracownika TZUK, natomiast realizacja została 

zlecona Fundacji „Świat w Naszych Rękach”. 

Założenie edukacyjnego sadu owocowego obejmowało  

posadzenie ok. 21 drzew owocowych (jabłoń w różnych 

odmianach, czereśnia, wiśnia) i ok. 30 szt. krzewów 

(porzeczki, agrestu, rokitnika) oraz 20 szt. winorośl dla 

której zbudowana została pergola w kształcie kopuły. 

Ponadto w sadzie pojawiły się elementy  wyposażenia 

w postaci naturalistycznej małej architektury z wikliny i 

drewna. Wykonano i zamontowano  również tablicę 

informacyjną i edukacyjną. Projekt realizowany był w 

miesiącach jesiennych ze względu na specyfikę 

materiału sadzeniowego. W akcji sadzenia uczestniczyli 

mieszkańcy Tychów. 

„Nasadzenia drzew przy 

ul. Dąbrowskiego”” 

192 632,00 

 

192 598,68 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano 

projektu nasadzeń drzew wraz ze zmianami 

infrastruktury wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz wykonano 

nasadzenia drzew. Posadzenie 36 szt. drzew 

gatunku platan klonolistny.. Do sadzenia 

przewidziane zostały  duże drzewa, których bryła 

korzeniowa sprzedawana jest w balotach, stąd 

realizacja zadania miała swój finał w ostatnim 

kwartale roku. Dla tego typu drzew optymalnym 

terminem sadzenia jest późna jesień. Drzewa 

zostały zabezpieczone palikami stabilizującymi i 

obsypane korą w celu zabezpieczenia przed 

wysychaniem. W trakcie realizacji zadania 4 

miejsca parkingowe zostały przekształcone pod 

nasadzenia. Dodatkowo zakupiono banderolki z 

logo BO, które zostały oznaczone datą i nazwą 

posadzonego drzewa. 

„Nasadzenia drzew przy 

ul. Nowej” 

 

49 368,00 46 085,42 Zadanie zrealizowano. Opracowany został 

projekt nasadzeń, który zakładał wykorzystanie 

dużych drzew z korzeniami opakowanymi w 

baloty. Dla tego typu drzew optymalnym 

terminem sadzenia była jesień. Posadzonych 

zostało łącznie 21 drzew, w tym: z gatunku 

magnolia „Galaxy” 3 szt., ambrowiec 

balsamiczny 2 szt. i klon polny „Elsrijk” 6 szt. 

Drzewa zostały osadzone w urodzajnej ziemi i 

zastosowano stabilizację poprzez montaż palików. 

Dodatkowo zakupiono i zamontowano banderole 

z logo BO, które opatrzono nazwą i datą 

posadzenia drzew. 

„Zakup wraz z montażem 

ławek w parku Św. 

Franciszka z Asyżu” 

 

33 000,00 31 459,71 Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania 

obejmował zakup i dostawę wraz z montażem 12 

sztuk ławek w Parku Św. Franciszka z Asyżu przy 

ul. Armii Krajowej w Tychach. Ławki wykonano 

w konstrukcji aluminiowej z okładziną drewnianą 

z drewna egzotycznego. 

Dodatkowo zakupiono naklejki informujące, iż 

projekt został zrealizowany w ramach BO. 
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6. Wydatki remontowe 
 

Tabela nr 23 

Klasyfikacja 

budżetowa 
Nazwa zadania 

Plan  

na 2021 r. 

Wykonanie 

za 2021 r. 

 RAZEM 1 103 794,00 1 092 041,13 

 I. Remonty i konserwacje bieżące, w tym: 27 038,00 24 895,45 

71035 a) cmentarze 10 678,00 9 398,55 

  - naprawa narzędzi, konserwacja  sprzętu ogrodniczego, 

samochodu i inne drobne  

9 890,00 8 650,54 

 - naprawa sprzętu AGD 50,00 48,00 

 - opieka nad miejscami pamięci narodowej- środki z 

dotacji 

738,00 700,01 

90013 c) schronisko dla zwierząt 3 500,00 3 040,79 

  - naprawa sprzętu ogrodniczego, samochodu służbowego  2 980,79 

 - naprawa sprzętu AGD  60,00 

90095 d) pozostała działalność 12 860,00 12 456,11 

 - naprawy samochodów służbowych , konserwacje i 

naprawy sprzętów ogrodniczych 
 12 364,11 

 - naprawa sprzętu AGD  92,00 

 II. Remonty generalne, w tym: 1 076 756,00 1 067 145,68 

90095 a) pozostała działalność 805 282,00 799 238,29 

 - remonty naprawy alejek w parkach, urządzeń 

komunalnych, małej architektury, mostków i inne w 

tym: 

213 659,00 208 087,22 

  * remont wież kwiatowych  (malowanie antykorozyjne)  4 344,00 

  * remont balustrady na moście w Parku Północnym 

(Demontaż stalowych elementów przęseł, przygotowanie 

materiału z modrzewia europejskiego na balustrady, 

wykonanie i montaż drewnianych balustrad o łącznej 

długości 27m (prawa i lewa strona mostu) w układzie 

hybrydowym - krzyżowo-kopertowym z przygotowanego 

materiału na pozostawionej konstrukcji metalowej, 

transport wyciętych elementów stalowych na magazyn 

Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 19 

w Tychach, wywóz pozyskanych odpadów 

i zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uporządkowanie terenu po robotach) 

 20 560,00 

 * naprawa ławek parkowych  2 337,00 

 * remont niektórych elementów trapu (wymiana 

uszkodzonych desek, uzupełnienie brakujących gwoździ) 

mostków nad Potokiem Tyskim 

 2 500,00 

 * remont mostków nad Potokiem Tyskim 2 szt. 
zlokalizowanych przy ul. Hlonda i ul. Bocznej w rejonie 

przychodni oraz placu zabaw w Tychach. 

 (wymieniono całą nawierzchnię trapów oraz legary - 

zastosowano modrzew europejski, wyczyszczono z rdzy 

i starych powłok malarskich konstrukcję stalową mostów 

i pomalowano w celu zabezpieczenia przed korozją) 

 94 218,00 

 * remont altany Wilkowyje  14 800,00 

 * remont alejek w parkach, skwerach oraz oświetlenia 

(skwer przy ul. Dębowej, Park Północny) 

 7 605,10 

 * remont urządzeń w psim parku  16 113,00 

 * remont schodów przy ul. Cielmickiej (Powierzchnia  12 415,62 
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zabudowy schodów ok. 24 m
2 
). 

Remont schodów obejmował: zabezpieczenie terenu, na 

którym prowadzone są roboty, usunięcie istniejącej 

nawierzchni schodów (w całości) wykonanej z kostki 

i obrzeży wraz z ławą betonową i podbudową, 

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod stopnie schodów 

i obrzeża, ułożenie obrzeży betonowych o grubości 8 cm 

na ławie betonowej - 28 mb (kolor szary), ułożenie 

nawierzchni z kostki betonowej Behaton o grubości 6 cm 

(kolor czerwony), wywóz pozyskanych odpadów 

i zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 * remont szaletu publicznego al. Niepodległości (prace 

malarskie) 

 14 883,00 

 * naprawa uszkodzonej choinki  (uzupełnienie 

brakujących lub uszkodzonych elementów) 

 2 337,00 

 * remont studzienki deszczowej w Parku Suble  15 974,50 

 - remonty i naprawy szaletów publicznych 4 176,00 4 175,85 

 * wymiana uszkodzonych drzwi do szaletu na ul. Rynek  3 683,85 

 * naprawa instalacji elektrycznej szalet al. Niepodległości  492,00 

  - środki z odszkodowania 6 170,00 6 066,70 

 * naprawa automatycznej toalety po akcie wandalizmu 

Naprawiono: oświetlenie wewnętrzne obiektu; czujkę 

kamery kabiny; barierę zabezpieczenia drzwi. 

 2 315,20 

  * regeneracja hamaków 2 szt.  2 337,00 

 * naprawa fontanny   1 414,50 

 - konserwacje, naprawy i usunięcia awarii fontann 34 000,00 33 783,96 

  - naprawy i remonty tężni solankowej 22 841,00 22 840,50 

 * naprawa oświetlenia tężni  21 340,50 

 * naprawa systemu dopuszczania wody  1 000,00 

 * naprawa alarmu w tężni  500,00 

 -  remont fontanny w Parku Niedźwiadków (WPF) 524 436,00 524 284,06 

92127 b) remonty miejsc pamięci narodowej 152 921,00 152 920,98 

  - remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku 

Miejskim Solidarności 

152 306,00 152 305,98 

 - konserwacja pomnika przy ul Przejazdowej 
(oczyszczono pomnik z wykwitów cementowych, 

zaimpregnowano oczyszczoną powierzchnię, 

zamontowano cokół pomnika) 

615,00 615,00 

92195 c) pozostała działalność 37 000,00 37 000,00 

 - remont małej architektury szlaku miejskiego ”od 

socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe 

Tychy” 

37 000,00 37 000,00 

92601 d) remonty obiektów sportowych 81 553,00 77 986,41 

 - bieżące konserwacje i drobne naprawy urządzeń na 

placach zabaw, siłowniach plenerowych i obiektach 

rekreacyjno-sportowych – wg umowy 

 12 241,00 

 -  naprawa walca obrotowego- siłownia ul. Boczna  8 643,21 

 - naprawa wyciągu górnego – siłownia ul. Borowa  4 305,00 

 - naprawa linarium plac zabaw ul. Żwakowska  31 365,00 

 - naprawa biegacza – siłownia ul. Braterska  3 075,00 

 - naprawa piłkochwytu – boisko ul. Nowa  7 429,51 

 - remont ogrodzenia placu zabaw ul. Nałkowskiej  6 238,70 

 - naprawa nawierzchni poliuretanowej plac zabaw 

Rodzinny Park bł. Karoliny 
 4 688,99 
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7. Wydatki Rad Osiedlowych 
 

W planie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2021 ujęte były również wydatki Rad 

Osiedla F-6 oraz „Żwaków” w łącznej kwocie 1 540 zł. W okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 86 % środków.  

Tabela nr 24 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90004-4210 

- wydatki Rady Osiedla- F-6 (zakup paliwa do 

kosiarki) 

360,00 

 

360,00 

360,00 

 

360,00 

149,93 

 

149,93 

42 

 

42 

2. Zakup usług pozostałych 

900-90004-4300 

- wydatki Rady Osiedla Żwaków (podsadzenie 

choinki) 

680,00 

 

680,00 

 

1 180,00 

 

1 180,00 

 

1 180,00 

 

1 180,00 

 

100 

 

100 

 

 RAZEM Rady Osiedla  

 
1 040,00  1 540,00 1 329,93 86 

 

8. Informacja o zastosowanych ulgach w spłacie należności 
 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w spłacie 

należności:  

A. wobec osób fizycznych 

 

a) związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień poprzez: 

- umorzenia należności wobec osób, które zmarły, na łączną kwotę   -       362,28 zł 

- umorzenie na skutek przedawnienia na łączną kwotę    -           13 299,84 zł 

- umorzenie ze względu na bezdomność na łączną kwotę     -                    0,00 zł  

- umorzenie ze względu na bezskuteczność na łączna kwotę   -             3 500,00 zł 

- umorzenie na decyzją dyrektora na wniosek na kwotę     -           0,00 zł 

          

b) związane z należnościami ubocznymi 

- umorzenie kosztów egzekucyjnych na kwotę     -       0,00 zł 

 

c) związane z najmem stanowisk handlowych     

- umorzenie należności głównej na kwotę                  -                0,00 zł 

 

d) związane z opłata za pobyt psa w schronisku 

- umorzenie należności głównej      -      75,00 zł 

- rozłożenie na raty należności głównej     -    170,73 zł 

 

e) związane z naliczonymi odsetkami od umorzonych należności 

- odsetki od najmu (targowiska al. Bielska i Piłsudskiego)    -         0,00 zł 

- odsetki od opłaty za psa       -       45,48 zł 

 

Łączna kwota zastosowanych ulg w spłacie wyniosła 17 453,33 zł, w tym: 

- dotyczących należności o charakterze publicznoprawnym  - 17 162,12 zł 

- dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym   -       291,21 zł 
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9. Podpisy  

 

 

 
 

         Barbara Skotniczy                         Agnieszka Lyszczok 

…………………………………….    ……………………………………….. 

                Główny Księgowy                         Dyrektor 

  

 

 

 

                                                                  …………………………………….. 

Pieczęć jednostki 
 


