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151 - o tyle wzrosła liczba
przedsiębiorców w naszym
mieście w roku 2013 (- stan
na 31 grudnia 2012r. - 4744;
stan na 31 grudnia 2013 r. 4895 – dane: CEIDG)

Prezydent zabiega o unijne dotacje
Blisko 115 mln złotych może pozyskać Jaworzno na inwestycje z funduszy unijnych,
zawarte w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. O pieniądze
przeznaczone na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stara się Subregion
Centralny Województwa Śląskiego, w skład którego wchodzi również Jaworzno.

Jaworznicki Budżet
Obywatelski - oceń
procedurę!
Do 1 kwietnia br. mieszkańcy Jaworzna
mogą składać swoje opinie na temat
kształtu tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością w tym roku będzie podział miasta na
20 obszarów konsultacyjnych, przyznanie
prawa do składania wniosków wyłącznie
mieszkańcom oraz ściślejsza współpraca
z pomysłodawcami na etapie oceny
merytorycznej.

Na opinie mieszkańców
czekamy do 1 kwietnia 2014 r.!
Napisz do nas: jbo@um.jaworzno.pl lub
prześlij opinię na adres Urząd Miejski
w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, 43-600
Jaworzno, z dopiskiem: JBO. Swoje
uwagi możesz zostawić także w punkcie
konsultacyjnym Urzędu Miejskiego, przy
ul. Grunwaldzkiej 33.
- Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań
publicznych pochodzących z wniosków
mieszkańców. Mieliśmy pozytywne doświadczenia po pierwszej edycji, ale też
sporo przemyśleń - wyjaśnia Ewa SidełkoPaleczny, kierująca pracami Zespołu.
- W ramach Zespołu udało nam się przedyskutować całą procedurę pod kątem
uwag mieszkańców, szczególnie wnioskodawców a także członków komisji oceniających.

Na Subregion Centralny Województwa
Śląskiego składa się ponad osiemdziesiąt
samorządów m.in. Jaworzno, Mikołów,
Gliwice, Sosnowiec, Katowice, Zabrze,
Tychy i Bytom. Zarząd subregionu wraz
z naukowcami i fachowcami opracowuje
strategię na sześć kolejnych lat pozyskiwania środków unijnych. W zarządzie
pracuje również prezydent Paweł Silbert,
który jest obecny w tym gronie ze względu

na doświadczenie w pozyskiwaniu
funduszy na tego rodzaju inwestycje w latach ubiegłych.
- Między innymi dzięki unijnemu wsparciu
nasze miasto tak bardzo zmieniło się
w ostatnich latach. Nie tylko wypiękniało,
ale również dostało nowe impulsy rozwojowe dzięki inwestycjom w miejską infrastrukturę. Uzbrojenie terenów, budowa
sieci dróg zaskutkowały napływem no-

Pieniądze dla Straży Pożarnych
Blisko 5 mln złotych w najbliższych latach przekazane zostanie na modernizację Straży
Pożarnych w mieście. Prezydent Miasta podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad
wieloletnim planem modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2015-2020.
W ramach działań wymienione zostaną m.in. najstarsze wozy strażackie.

W tegorocznej edycji JBO każdy mieszkaniec będzie zakwalifikowany do jednego
z 20 obszarów konsultacyjnych. Zmieniły
się tu granice obszarów i kwalifikacja ulic.
Pomysłodawcą projektu może być każdy
jaworznianin, który skończył 15 lat. Ponadto pomysłodawca musi uzyskać co najmniej 15 głosów poparcia dla zgłaszanej
przez siebie inicjatywy. Na tym etapie nie
będzie trzeba posługiwać się numerem
pesel.
Podobnie jak w ubiegłym roku pomysły
będzie można zgłaszać na specjalnych
formularzach, które dostępne będą w obszarach konsultacyjnych i na stronie internetowej Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. O ile we wniosku podtrzymane
zostały dane dotyczące szacunkowych
kosztów, wskazania terenu oraz tytułu
prawnego nieruchomości, to w tej kwestii
pomagać będą właściwe wydziały Urzędu
Miejskiego. Ocena merytoryczna będzie
się zaś odbywać przy ścisłej współpracy
z wnioskodawcą. Zrezygnowano więc z pomysłu wprowadzania trybu odwoławczego. Do realizacji zostaną przyjęte zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym pomysły, które otrzymają największą ilość głosów mieszkańców danego
obszaru.
Z pełną treścią Zasad regulujących składnie wniosków do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. można zapoznać się na stronie www.jbo.jaworzno.pl.
Na Państwa uwagi czekamy do 1 kwietnia
br. Przedłożenie uchwały o JBO planowane
jest na kwietniową sesję Rady Miejskiej
w Jaworznie.

wych inwestycji w centrum, przy ul. Wojska Polskiego, w Jeleniu i na terenie dawnej kopalni Jan Kanty – mówi prezydent
Paweł Silbert. - Teraz bardzo intensywnie
pracujemy nad kolejnymi projektami,
które utrzymają, pozytywny, rozwojowy
trend.
Pieniądze dla Jaworzna
Środki o które walczy Jaworzno będą pochodzić z dwóch źródeł. Ponad 101 mln
złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ponad 13 mln złotych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna kwota z obu funduszy wyniesie
blisko 115 mln złotych. Jeżeli miasto uzyska taką kwotę, to przeznaczona zostanie
m.in. na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, efektowność energetyczną, niskoemisyjny transport miejski, gospodarkę odpadami, infrastrukturę
wychowania przedszkolnego czy infrastrukturę kształcenia zawodowego. Ponadto pieniądze pomogą we wspieraniu
osób poszukujących pracy i pozostałych
bez zatrudnienia, promocję samozatrudnienia i wsparcie dla przedsiębiorstw i ich
pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w tym zmiany profilu działalności.

Sprzedaż nowych
mieszkań
Nowe mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji, o wysokim standardzie i w korzystnej cenie?

Osiedle przy ul. Św. Wojciecha to 120
mieszkań usytuowanych w 15 kameralnych domach wielorodzinnych, w pełnej
zieleni lokalizacji Jaworzna.

Aby jak najlepiej poznać potrzeby poszczególnych strażnic, a następnie przygotować
optymalny plan finansowego wsparcia
pożarników, Zastępca Prezydenta Miasta
Dariusz Starzycki przeprowadził cykl spotkań z Zarządem Powiatowym OSP oraz
przedstawicielami wszystkich jaworznickich jednostek OSP. Dodatkowe rozmowy
pozwoliły ustalić priorytetowe potrzeby
ochotników i będą podstawą do sporządzenia wieloletniego planu modernizacji
Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Pieniądze zabezpieczone przez Prezydenta Miasta na realizację programu
wspierania OSP będą w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie będzie także
wymieniany sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze - tłumaczy
prezydent Starzycki. - Ochotnicza Straż
Pożarna to przede wszystkim służba
społeczeństwu i walka o bezpieczeństwo

mieszkańców. To codzienna gotowość do
stania na straży życia, zdrowia i mienia
jaworznian. Dlatego właśnie praca ochotników zdecydowanie zasługuje na najwyższe uznanie, a także wszelkie możliwe
wsparcie - podkreśla Dariusz Starzycki.
Po zakończeniu spotkań z zarządami jednostek OSP i ustaleniu priorytetowych
potrzeb poszczególnych strażnic, planowane jest podpisanie porozumień dot.
wieloletniego planu modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych. W sumie na
wsparcie strażaków Prezydent Miasta
zamierza przeznaczyć ok. 5 mln zł, a środki
te będą systematycznie wydatkowane w
latach 2015-2020. Aby tak się jednak stało,
przygotowany projekt musi zaakceptować
Rada Miejska. Prezydent zaproponuje
radnym odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które pozwolą na zabezpieczenie środków na realizację programu wspierania OSP.

- Po sukcesie sprzedaży, który zanotowaliśmy w inwestycji "Matejki” podjęliśmy
decyzję o kontynuowaniu realizacji strategii mieszkaniowej dla naszego miasta stwierdza Janusz Łach, prezes Jaworznickiego TBS.
Obecnie trwają prace, w trakcie których
Spółka realizuje I etap z 24 lokalami na
własność. W ten sposób powstają przestronne i funkcjonalne mieszkania 1, 2 i 3pokojowe o powierzchniach od 38,53 do
71,90 m2. Istotną ciekawostką jest to, że
mieszkania na parterze mają własne
tarasy z ogródkiem (50 m2), a lokale na
pozostałych kondygnacjach - balkony.
- Najważniejszą informacją dla klientów
jest to, że ceny zakupu za 1m2 w I etapie
mieszczą się w limitach programu Mieszkanie dla Młodych - tak więc jest to niebagatelna szansa na zdobycie rządowej
dopłaty do zakupu własnego "M” - przyznaje Dawid Domagalski, który koordynuje sprzedaż mieszkań.
Więcej informacji na temat inwestycji na
www.jtbs.jaw.pl
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

