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WYDZ|AŁ PRZEKSZTAŁCEŃ
I NADZORU

WŁAscIcIELSK|EGo

Tychy, dnia 02.01 .2019

r.

Szanowni Radni
Rady Miasta Tychy
Anita Skapczyk
Aleksandra Wysocka-Siembiga
Grzegorz Kołodziej czyk
Andrzej KŚciuczyk
Jarosław Hajduk
Sławomir Wróbe|
Dotyczy: DUR.0003.88.201 8

W odpowiedzi na interpe|ację
2018 r', Wydział Przekształceń

i

zltożzoną na

sesji Rady'Miasta w dniu 20 grudnia
Nadzoru Właścicie|skiegoprzekazuje w zallączeniu

pismo Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Sciękowej S.A. w Tychach.
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RCGW
REG|ONALNE CENTRUM GOSPODARKI
woDNo-ŚcIEKowEj s.A,

łry-

Tychy dnia 2'O1''Ał,O/9

Wydział obsługi Rady Miasta
przez
Wydział Przekształceń
i Nadzoru Właścicielskiego
Urz4d Miasta Tychy
Al. Niepodległości49

v r foa/o

43-100 Tychy

łf zo,łs

Dot. pisma o numerze DUR.0003.88.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku

W odpowiedzi na w/w pismo uprzejmie informujemy, iż Regionalne Centrum
Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, w ramach którego dział.a Wodny Park Tychy jest
spółk4 prawa handlowego działaj4cq w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz
zasady rachunku ekonomicznego. Budowa tego obiektu w 50 o/o zostata sfinansowana ze
środków własnych spółki RCGW SA oraz w 50o/o z finansowania dłuznego W postaci
emisji obligacji w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Przychody Wodnego Parku Tychy I WPTJ , które pochodz4 w Znacznej mierze ze
sprzedazy biletów nie sq w stanie pokryć wysokich kosztów funkcjonowania tak

skomplikowanego technologicznie obiektu jakim jest WPT. Kazde zmniejszenie
przychodów, co miatoby miejsce w przypadku obnizenia ceny biletów, skutkuje
powiększeniem straty obiektu'

Należy nadmienić, ie jednym z przychodów WPT jest wypłacana przez Urz4d
Miasta Tychy rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych przez RCGW SA na
rzecz Gminy Tychy w postaci zadań własnych gminy obejmujqcych sprawy kultury
ftzycznej i turysĘki polegaj4ce m.in. na eksploatacji parku wodnego' Rekompensata ta
ramowo rzecz ujmujqc wypłacana jest w wysokości róznicy pomiędzy przychodami a
kosztami WPT. Kaide zmniejszenie przychodów ( we wniosku Radnych - obniżenie cen
biletów) zwiększa stratę czy|i róznicę pomiędzy kosztami a przychodami, która będzie
musiata być pokryta z budżetu miasta Tychy'

RCGW s'A., a|. Marszatka Piłsudskiego 12' 43.100 Tychy, Po|ska

tel. +48 32 32.51235. fax +48 3Z3Z57f 85 . e-mail: rcgw@rcgw.pl . http://www.rcgw.prr
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NIP: 646-21-0O-779 . REGON: 273340260
Kapitał Zakładowy 240 318 000 z'l w ca,tości wptacony
Sqd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wvdział V||l Gospodarczv KRS, KRS 0000046396

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=437711

Nawi4zujqc do cen biletów w innych miastach na|ezy wskazać, Ze Ceny Ęskiego
obiektu sq porównywalne do cen w parkach wodnych w promieniu 1.00 km, i tak - cena
biletu 1 godzinnego w godzinach dopołudniowych, obejmuj4cego cześĆsportow4 i
rekreacyjn4 wynosi
;

-

Dqbrowa Górnicza _

zł

Tarnowskie Góry * L6 zł

. Kraków _ 28
-

1.6

zł

Ruda Ślqska . LI zł

-Tychy .1Szł.
WPT na okres ferii i wakacji zaplanował dodatkową aktywnośćjak4 sq odrębnie
płatne wakacyjne turnusy 5 dniowe, które stanowić będq dodatkowy przychód obiektu.
obniżenie cen biletów dla dzieci w okresie ferii bytoby w tej sytuacji tym bardziej nie
celowe.

|ednak wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom Radnych Rady Miasta - Prezydent
Miasta Tychy oraz WPT zaplanowali bezpłatnq naukę pływania dla dzieci wszystkich
drugich klas tyskich szkół, zaczynaj4cjuż od II semestru20t9 roku.
Ponadto Wzorem okresu jesiennego z0t8 ( październlk -grudzień J przewiduje
się, że w 20t9 roku kontynuowany będzie specjalny program dla seniorów naszego
miasta dotycz4cy sfinansowania przez Gminę Tychy drugiej godziny pobytu na części
rekreacyjnej obiektu w godzinach dopołudniowych'
Chcielibyśmy Wspomniane programy dla dzieci i'seniorów kontynuowane były
również w kolejnych latach.
Mamy nadzieję na zrozumienie Państwa Radnych w sprawie tej interpelacji.

Zpowazaniem

Do wiadomości:

Sekretarz Miasta Tychy
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