Zmiana numerów kont Urzędu Miejskiego
Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu Miasta Jaworzna będzie prowadzić Bank Handlowy w Warszawie S.A. W związku z tym ulegają zmianie numery kont, na które mieszkańcy
będą uiszczać opłaty. Rachunek podatków i opłat lokalnych: 07 1030 1159 0000 0000 9206 6045*; Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053;
Rachunek dochodów niepodatkowych: 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061; Rachunek egzekucji administracyjnej: 10 1030 1159 0000 0000 9206 6088.
*Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub
w indywidualnym zawiadomieniu.
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Jaworznicka Rodzina
Wielodzietna
Kolejny rok jaworznianie posiadający minimum troje dzieci mogą przystąpić do programu pn.
„Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. Z uczestnictwa w projekcie skorzystało już 508 jaworznickich rodzin, wydano też ponad
2,5 tys. kart.
- Projekt "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna" ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć
szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy
dostęp do dóbr kultury i sportu – mówi
Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
Dariusz Starzycki. - Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.
"Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej", uprawnia posiadaczy do szeregu
ulg w instytucjach publicznych i prywatnych. O jej wydanie mogą się starać
rodzice (bądź rodzic), którzy mają na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku
do 18 roku życia. Program obejmuje także
młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem
życia, pod warunkiem jednak, że dziecko
uczy się lub studiuje.
Posiadanie Karty wiąże się z realną
pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Rodzin
Wielodzietnych jest bardzo szeroki
i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne
wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i "bawialni" dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart mogą także liczyć
na zniżki w placówkach oświatowych
i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Wniosek o wydanie Karty w wersji
papierowej dostępne są w następujących punktach:
ź Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego, Budynek A, ul. Grunwaldzka 33
ź Sekretariat Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b
ź Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 oraz Dział
Strategii i Projektów Społecznych
MOPS (Podłęże), ul. Grunwaldzka
235 (budynek Zespołu Lecznictwa
Otwartego)
ź Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 MOPS
(Osiedle Stałe), ul. Kolbego 20
ź Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS
(Szczakowa), ul. Jagiellońska 9
ź Dział Pieczy Zastępczej MOPS
(Osiedle Stałe), ul. Inwalidów
Wojennych 14

Ruszają nowe inwestycje
Podczas sesji radni poparli wniosek prezydenta o zaciągnięciu przez miasto kredytu
w wysokości 38 mln zł. A wszystko po to, by dalej realizować ważne dla mieszkańców
inwestycje i zachować dotychczasowe tempo rozwoju. Pieniądze te będą przeznaczone
m. in. na przebudowę i modernizację dróg gminnych czy rekultywację i rozbudowę
infrastruktury turystycznej akwenu Sosina.
- Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej.
W tym roku spłacone zostaną dwa kredyty
zaciągnięte w 2007 i 2011 roku - mówi
Sebastian Kuś, naczelnik Biura Promocji
i Informacji. - Nie zaciągamy kredytu na
obsługę wydatków bieżących tylko na
inwestycje. Kredyt jest zupełnie normalnym i często stosowanym zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu, instrumentem finansowym.
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 38 mln zł posłuży na
sfinansowanie inwestycji na 2015 rok
w kwocie nieco ponad 33,4 mln zł oraz na
rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach
poprzednich kredytów długoterminowych
w kwocie ok. 4,6 mln zł.
- Pieniądze, które dotychczas pożyczyliśmy
z banku, nigdy nie zostały przeznaczone na
bieżące opłacanie rachunków związanych
np. z energią elektryczną czy pensjami
pracowników. Nie "przejedliśmy" ich. To
pieniądze, które zainwestowaliśmy w przyszłość naszą i naszych dzieci. Pieniądze
z kredytu w połączeniu ze środkami pozyskanymi z innych źródeł zewnętrznych,
ciągle pracują na rozwój Jaworzna - wyjaśnia Prezydent Miasta Jaworzna Paweł
Silbert.
Kredytem zostaną sfinansowane inwestycje zaplanowane w budżecie miasta

przebudowa i modernizacja ulic:
Kalinowej, Cyprysowej, Inwalidów Wojennych,
Wita Stwosza, Królowej Jadwigi, Działkowej
i Bogusławskiego
3 mln zł

budowa dróg gminnych
w ramach programu infrastruktura
służąca przedsiębiorcom
- Gospodarcza Brama Śląska
1,8 mln zł

zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni miejskich
- rynek w Jeleniu i Byczynie
2 mln zł

38 mln zł
realizacja projektu
Miasto Twarzą do Autostrady
(od ul. Nowoniemcewicza
do DWR - Bory) wraz z budową
ul. Nowoszczakowskiej
16 mln zł
spłata zaciągniętych
w latach poprzednich kredytów
długoterminowych
4,6 mln zł

Jaworzna na 2015 r., w tym wydatki związane z realizacją projektu Miasto Twarzą
do Autostrady (od ul. Nowoniemcewicza
do DWR na Borach) z budową ul. Nowoszczakowskiej w kwocie ponad 16 mln zł,
budowy dróg gminnych w ramach programu infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I, II, III, strefa Jan Kanty w ramach

Jaworzno już niejednokrotnie korzystało z pieniędzy z kredytu. Środki te zostały
wydatkowane wyłącznie na konkretne inwestycje, których nazwy zostały
wymienione w umowach kredytowych. Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano
m.in. budowę i modernizację dróg, ochronę zdrowia, uzbrojenie terenów
inwestycyjnych, modernizację kanalizacji, poprawę bezpieczeństwa, budowę
mieszkań komunalnych i budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią.
Na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie miasta wynosiło 96.171.572,14 zł, a wskaźnik
zadłużenia kształtuje się na poziomie 4,80 proc. (przy dopuszczalnych 10,07 proc.).
Nawet po zaciągnięciu planowanego kredytu, poziom zadłużenia będzie się
utrzymywał na bezpiecznym poziomie.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu miasta dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w zakładce Licznik Zadłużenia Miasta.

zagospodarowanie terenów
przy hałdzie Chopina - Planty
- zielone centrum Jaworzna
250 tys. zł

rekultywacja i rozbudowa
infrastruktury turystycznej
akwenu Sosina
300 tys. zł

przebudowa
i modernizacja dróg gminnych
9,25 mln zł
wykonanie oświetlenia ulicznego
600 tys. zł
zakup wiat przystankowych
150 tys. zł

projektu kluczowego dla województwa
śląskiego Gospodarcza Brama Śląska
w kwocie 1,8 mln zł. Ponadto zrealizowana
zostanie przebudowa i modernizacja dróg
gminnych, w tym ul. Kalinowej, Cypryso
wej, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Królowej Jadwigi, Działkowej i Bogusławskiego w kwocie 3 mln zł.
2 mln zł przeznaczone zostanie na zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni miejskich, czyli na projekt "Miasto
siedmiu rynków". Dzięki temu nowe
przestrzenie zyskają Jeleń i Byczyna.
Z kolei 250 tys. zł zostanie przeznaczonych
na zagospodarowanie terenów przy
hałdzie Chopina. Prawie 9,3 mln zł z tej
kwoty zostanie przeznaczone na przebudowę i modernizację dróg gminnych.
Środki z kredytu posłużą także na inwestycje w oświetlenie uliczne, zakup wiat
przystankowych i rekultywację i rozbudowę infrastruktury turystycznej akwenu
Sosina.

Przetarg na budowę sali gimnastycznej w Jeziorkach ogłoszony
W piątek, 30 stycznia br. zastępca prezydenta Dariusz Starzycki podpisał dokumenty umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19
w Jeziorkach.
- Mamy nadzieję, że rozpoczęta procedura
przetargowa pozwoli na wyłonienie wykonawcy zadania, który do połowy przyszłego roku odda do użytku halę sportową
dla dzieci i młodzieży z Jeziorek - mówi
Zastępca Prezydenta Miasta, Dariusz
Starzycki. - Inwestycja jest kluczowym
zadaniem w tej dzielnicy, którego rozpo-

częcie realizacji planowaliśmy właśnie na
2015 rok.
W zakresie realizacji przedmiotowego
zadania w przetargu znajduje się: budowa
sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem szatniowo - sanitarnym, wykonanie
boiska trawiastego, dziewięciu miejsc
postojowych, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przebudowa pomieszczeń przy łączniku przy szkole.
Termin zakończenia prac wyznaczono na
31 sierpnia 2016 roku. Dokumentację
budowlano – wykonawczą opracowała
Pracownia Projektowa „PIK” S.C Anna
i Maciej Pindur z siedzibą w Żorach.
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

