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Czy złożyłeś deklarację?
Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka
miesięcy. Termin składania deklaracji
o wysokości opłaty upłynął 31 marca.
Informujemy jednak wszystkich, którzy
nie złożyli stosownych dokumentów
w terminie, że punkty odbioru deklaracji będą czynne do 12 kwietnia.

Ruszyły prace nad
nowym studium

Właśnie rozpoczęły się prace nad nową
edycją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Obowiązujące dotychczas opracowanie pochodzi z lat 2003 - 2005.
Od tamtego czasu, m.in. za sprawą wielu
inwestycji drogowych, zmienił się szkielet
komunikacyjny miasta. Zmianie uległy
również przepisy prawa, które definiują
nieznane wcześniej elementy, jakie powinny znaleźć się w ustaleniach studium.
- Sporządzanie studium jest procesem
upublicznionym, dlatego zorganizujemy
badania ankietowe dotyczące jakości
życia w mieście oraz dyskusje publiczne wyjaśnia Teobald Jałyński, naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury. - Do
końca kwietnia 2013 r. można składać
wnioski w sprawie zmian w studium.
Informacje na temat postępu prac już
wkrótce będzie można śledzić na stronie
www.bip.jaworzno.pl (Biuletyn Informacji
Publicznej) - w zakładce "Planowanie przestrzenne".

Kulisy budowy kanalizacji
w Jaworznie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przygotowało cykl filmów
promujących budowę nowej sieci kanalizacyjnej w Jaworznie. Pierwsza część
poświęcona jest postępom prac, jakie
były prowadzone w mieście w 2012 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
www.kanalizacja.jaworzno.pl

Jaworznicki Budżet Obywatelski
Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem zasad Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Po zakończeniu konsultacji wśród mieszkańców,
projekt uchwały w tej sprawie trafi na kwietniową sesję Rady Miejskiej.

JAWORZNICKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

- Obecnie skupiamy się nad wypracowaniem nowego podejścia do budżetu
miasta, w którym o części wydatków będą
współdecydować mieszkańcy - tłumaczy
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - To
naprawdę ważne, aby wspólnie i przy
udziale jak największej liczby jaworznian
wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.
Budżet obywatelski to część budżetu
miasta przeznaczona do finansowania
zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach takiego
budżetu możliwa będzie realizacja zadań
własnych gminy, o które zawnioskują,
a następnie wybiorą w drodze głosowania
sami mieszkańcy.
- Z zadowoleniem obserwuję, że coraz
większa liczba jaworznian aktywnie
i chętnie zabiera głos w ważnych kwestiach dotyczących naszego miasta, dlatego decyzje o jego rozwoju chcę szerzej
konsultować z mieszkańcami - dodaje
prezydent Silbert.
Jak mówi Dawid Serafin, pomysłodawca
inicjatywy: Świetnie, że idea budżetu

obywatelskiego padła w naszym mieście
na podatny grunt. Warto zauważyć,
że budżet obywatelski to okazja do tego,
aby mieszkańcy jeszcze aktywniej włączyli
się w sprawy lokalne. Szczególnie, że taki
budżet daje mieszkańcom realny wpływ na
zmianę najbliższego otoczenia. Ma też
kilka dodatkowych zalet: kształci społeczeństwo obywatelskie, uczy odpowie-

Język migowy on-line
Jaworzno wprowadziło innowacyjną usługę, która ułatwi osobom niesłyszącym
i niedosłyszącym załatwianie spraw w urzędzie. Dzięki urządzeniu, które łączy przez
internet z profesjonalnymi tłumaczami języka migowego - osoby z wadami słuchu mogą
samodzielnie załatwiać swoje sprawy w magistracie, bez konieczności wcześniejszego
umawiania wizyty.
Jak działa System Komunikacji Niewerbalnej? Pracownik urzędu za pomocą
terminala wideo nawiązuje połączenie
z Centrum Obsługi, w którym pracują
certyfikowani tłumacze języka migowego.
Podczas wideo-konferencji możliwa jest
komunikacja trzech osób: pracownika
urzędu, tłumacza języka migowego oraz
osoby niesłyszącej. Problem, z którym
przychodzi osoba, rozwiązywany jest
w czasie rzeczywistym. Urzędnik bierze
udział w przeprowadzanej "rozmowie",
jednocześnie wykonując formalności
niezbędne do sfinalizowania sprawy.

jęte przez nas kroki pomogą zniwelować
trudy codziennego życia osób niesłyszących i umożliwią sprawniejszą wymianę
informacji.

- Mamy nadzieję, że zastosowanie takiej
usługi umożliwi pokonanie bariery komunikacyjnej, na jaką narażone są osoby
niesłyszące - wyjaśnia Artur Dzikowski,
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i
Kadr. - Obecnie niewiele osób niesłyszących decyduje się na osobiste załatwienie swoich spraw w urzędzie. Chcemy
to zmienić. Jesteśmy przekonani, że pod-

Dzięki swobodnej i nieskrępowanej komunikacji osoba niesłysząca może w godzinach pracy Urzędu załatwić sprawę, bez
konieczności wcześniejszego umawiania
spotkania z tłumaczem języka migowego.
Usługa tłumacza języka migowego on-line
dostępna jest w głównym budynku Urzędu
Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w Punkcie Informacyjnym.

Kwalifikacja wojskowa

go prowadzona będzie do 18 kwietnia
2013 r., w godzinach 6.30 - 14.30, w budynku przy ul. Północnej 9c. Czym różni się
kwalifikacja wojskowa od powszechnego
poboru do armii, czego może spodziewać
się poborowy na komisji lekarskiej oraz
jakie konsekwencje grożą za niestawienie
się przed komisją można przeczytać na
stronie www.jaworzno.pl.

Na terenie Jaworzna trwa obecnie kwalifikacja wojskowa. Weryfikacją objęci są
głównie mężczyźni, którzy w tym roku
ukończyli 19 lat - rocznik 1994.
Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w obwieszczeniu Wojewody Śląskie-

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

dzialności za podejmowane decyzje,
a także buduje zaufanie na linii między
lokalną władzą a mieszkańcami.
Z zasadami jakie przygotowano na potrzeby projektu oraz z jego dokumentacją
można się zapoznać na miejskiej stronie
internetowej w zakładce - Jaworznicki
Budżet Obywatelski.

Ulgi w budownictwie
Jaworznianie, którzy w tym roku zakończą budowę domu jednorodzinnego,
mogą na 10 lat zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Wszystko dzięki
wprowadzonemu w 2009 roku pakietowi ulg.
Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie
z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m². Budynek taki ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jednak nie mogą się w nim znajdować więcej
niż dwa lokale mieszkalne. Należy także
pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje
nieruchomości wykorzystywanych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
Mieszkańcy, którzy w tym roku zakończą
inwestycję lub rozpoczną użytkowanie
nowo wybudowanego budynku mieszkalnego i w terminie do 31 grudnia złożą
w Urzędzie dokumentacje wskazaną
w uchwale Rady Miejskiej będą mogli
skorzystać ze zwolnienia od 2013 r. przez
kolejne 10 lat. Warto pamiętać, że niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wygaśnięciem prawa do zwolnienia
z podatku.
Zwolnieniami z podatku od nieruchomości
zajmuje się Wydział Budżetowo-Finansowy
(ul. Grunwaldzka 52a). Zainteresowane
osoby mogą także uzyskać informacje
telefonicznie pod numerem 32 / 618 1 5 94.
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