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1. WSTĘP

Realizując obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym - po raz drugi - w ramach niniejszego
Raportu, zaprezentowana została działalność naszego samorządu w zakresie realizacji zadań własnych.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w 2019 roku, w szczególności
prezentuje realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu
obywatelskiego i uchwał rady.
Podobnie jak przy poprzednim opracowaniu, dobór informacji i zakres danych zgromadzonych na potrzeby
obecnego Raportu, ma jak najpełniej odzwierciedlać wachlarz działań podejmowanych w poszczególnych
obszarach - kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Raport pomija zagadnienia dotyczące sprawozdawczości budżetowej, będące przedmiotem odrębnych
opracowań.
Wszelka aktywność naszego samorządu w 2019 roku, nadal skoncentrowana była na wykorzystaniu szans
i możliwości rozwojowych, wzmacniających pozycję Jaworzna, jako miasta aktywnego, innowacyjnego,
odgrywającego znaczącą rolę w rozwoju regionu. Podejmowane działania harmonizowały z wyzwaniami
zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych i operacyjnych, określających kierunki rozwoju Jaworzna,
których celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze społecznym i gospodarczym, będących
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a także zmieniające się warunki wynikające z procesów globalizacji
czy zmiany demograficzne.
Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 2019 roku są efektem kontynuacji niestandardowego podejścia do kwestii
związanych z rozwojem miasta, nacisku na integrację działań i współpracę między wieloma podmiotami
oraz powiązań między obszarami. Wskutek podejmowanych w przestrzeni miejskiej inicjatyw mieszkańcy
mogli cieszyć się między innymi nowymi inwestycjami w budownictwo, infrastrukturę drogową czy strefy
rekreacji. Wśród nich znalazły się chociażby nowe mieszkania w budynku “pod Słoneczną”, oddane do użytku
Miejskie Centrum Integracji Transportu czy otwarta tężnia w GEOsferze. W kręgu szczególnej troski naszego
samorządu niezmiennie pozostają sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, edukacją
czy środowiskiem. Przekrojowe odniesienie do działań poczynionych w minionym roku w powyższym zakresie
znajduje się w części opisowej Raportu.
Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe i inne, do których wykonania zostało
zobowiązane nasze miasto na mocy ustaw i uchwał Rady w 2019 roku zostały wykonane w możliwie
najpełniejszym zakresie. Ewentualne odstępstwa od założonych planów miały odzwierciedlenie w zmianach
do uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykonanie budżetu za 2019 rok zostało
całościowo ujęte w sprawozdaniu rocznym, stanowiącym odrębny dokument.
Zapraszam Państwa do lektury niniejszego Raportu i włączenia się w debatę nad zagadnieniami,
które obejmuje.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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2. POTENCJAŁ MIASTA
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3. KALENDARIUM
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4. JEDNOSTKI I SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
W celu wykonywania przypisanych ustawowo zadań gmina współpracowała w 2019 roku z licznymi
jednostkami i podmiotami, są to:

1) miejskie jednostki organizacyjne:
• Miejska Biblioteka Publiczna,
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu,
• Muzeum Miasta Jaworzna,
• "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna,
• "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna,
• Centrum Kultury – Teatr Sztuk,
• Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych,
• SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny,
• SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych,
• SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
• Miejski Zarząd Dróg i Mostów,
• Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
• Dom Pomocy Społecznej,
• Jadłodajnia Miejska,
• Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
• Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”,
• Ognisko Wychowawcze,
• Żłobek Miejski,
2) powiatowe jednostki organizacyjne:
• Powiatowy Urząd Pracy,
3) jednostki powiatowej administracji zespolonej:
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
• Komenda Miejska Policji,
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
4) spółki z udziałem gminy:
• Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. w Jaworznie,
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie,
• Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jaworznie,
• Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie,
• Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o. w Jaworznie,
• Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji,
• Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Chrzanowie,
• "BIO-KAN SYSTEM Jaworzno" Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji,
• Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach,
5) przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
6) organizacje pozarządowe.
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5. CZŁONKOSTWO I PARTNERSTWO GMINY
Jaworzno w 2019 roku nadal pozostawało miastem członkowskim następujących związków i stowarzyszeń
międzygminnych:

1) Związku Miast Polskich – którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie
do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich,
2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – misją Związku jest służba na rzecz społeczności lokalnych
i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Wszystkie podejmowane inicjatywy i działania
służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego,
3) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – które w ramach swoich zadań inspiruje i wspiera programy
lokalne miast członkowskich w zakresie ochrony zdrowia, rozwija współpracę między miastami i gminami
położonymi w regionach o dużym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz współpracuje
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną,
4) Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – będącego samorządnym
stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć
i inwestycji,
5) Związku stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny – którego celami statutowymi są badania naukowe,
działalność dydaktyczna, edukacyjna oraz ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Miasto w ramach umów partnerskich współdziała również z instytucjami badawczymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć proekologicznych:

1) Państwowym Instytutem Geologiczno-Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie,
2) Politechniką Śląską w Gliwicach,
3) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,
oraz organizacjami gospodarczymi:

1) Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach,
2) Jaworznicką Izbą Gospodarczą,
3) Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.
Gmina ma także zawiązaną współpracę z zagranicą, będąc miastem partnerskim:

1) Karviny (Czechy),
2) Szigethalom (Węgry),
3) Yiwu (Chiny),
4) Hereford (Anglia).
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6. ŁAD PRZESTRZENNY
Miasto konsekwentnie kontynuowało założenia polityki przestrzennej określonej w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna uchwalonym w 2015 roku
oraz ustalenia wynikające z 59 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2019 rok przyniósł między innymi finał prac nad kolejnymi planami miejscowymi, które umożliwiają rozwój
terenów mieszkaniowych, wprowadzając tym samym ład przestrzenny i pewność inwestycyjną.

Efekty działań w obszarze:
•
•

•
•
•

kontynuacja działań nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jaworzna, w ramach których zakończono prace analityczne i projektowe
oraz przekazano projekt zmiany Studium do zaopiniowania i uzgodnień wymaganych ustawowo,
uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Wandy (uchwała
Nr VIII/98/2019 RM w Jaworznie z dnia 30 maja 2019 r.); “Strefa Południe” (uchwała Nr VIII/99/2019
RM w Jaworznie z dnia 30 maja 2019 r.); “Jeleń” (uchwała Nr VIII/100/2019 RM w Jaworznie z dnia
30 maja 2019 r.); “Warpie” (uchwała Nr XI/153/2019 RM w Jaworznie z dnia 26 września 2019 r.);
w rejonie ul. Piekarskiej (uchwała Nr XI/154/2019 RM w Jaworznie z dnia 26 września 2019 r.),
przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego “Jeleń Wschód” oraz “Wojska Polskiego - Północ”,
kontynuowanie prac nad planami: „Pszczelnik I”, „Dąb” i „Pieczyska”,
przystąpienie do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych i dotacji celowej
pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, którego celem jest wzmocnienie
konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Działaniami objęto Pszczelnik,
który czeka na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pszczelnik I”.
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7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Czynności w obrocie nieruchomościami w 2019 roku skupiały się między innymi na sprzedaży i dzierżawie
nieruchomości gminnych, nabyciach, zamianach czy wypłatach odszkodowań. Pozostałe formy
gospodarowania mieniem gminnym polegały na sprzedaży mieszkań komunalnych i garaży, oddawaniu
nieruchomości w użytkowanie lub trwały zarząd, udostępnianiu nieruchomości pod budowę urządzeń
infrastruktury technicznej, ustanawianiu służebności i komunalizacji mienia. Powyższe działania były
prowadzone zarówno z urzędu jak i na wniosek osób zainteresowanych.

Efekty działań w obszarze:

•
•
•
•
•
•
•
•

48 nieruchomości gruntowych zbytych w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargowych
i bezprzetargowych), na łączną kwotę 6 991 865,54 zł,
sprzedaż mieszkań komunalnych i garaży, na łączną kwotę 153 209,00 zł,
301 umów podpisanych na dzierżawę gruntów gminnych, na kwotę 819 872,04 zł,
3,9385 ha gruntów pozyskanych do gminnego zasobu nieruchomości (w formie umów cywilnoprawnych, darowizn i zamiany),
8 decyzji odszkodowawczych za grunty przejęte pod drogi, w ramach specustawy drogowej, na kwotę
853 906,90 zł,
5 porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy,
na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 106 331,00 zł,
ustanowienie służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych
oraz służebności gruntowych na pow. 3,5267 ha, na łączną kwotę 216 085,17 zł,
nabycie przez miasto 24 działek o łącznej powierzchni 0,1660 ha na podstawie decyzji Wojewody
Śląskiego stwierdzających nabycie nieruchomości zajętych przez pasy drogowe dróg publicznych
w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 rok w obszarze związanym z ochroną środowiska to działania skupiające się na realizacji zobowiązań
wynikających z przyjętych programów, edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych miasta oraz
prowadzeniu postępowań związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń oraz zaświadczeń w sprawach
środowiskowych.

Efekty działań w obszarze:

•

Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023 (przyjęty uchwałą Nr XXII/324/2016 RM w Jaworznie
z dnia 27 października 2016 r.), zobowiązuje gminę do inicjowania przedsięwzięć w kierunku
zabezpieczenia przed utratą różnorodności biologicznej dla utrzymania terenów wartościowych
przyrodniczo. Wśród podjętych na przestrzeni ubiegłego roku inicjatyw należy wymienić:
o ochronę czynną terenów przyrodniczo cennych poprzez ekologiczne i mechaniczne wykaszanie
muraw (32,04 ha),
o wzmacnianie i odtwarzanie populacji chomika europejskiego (32 nowe osobniki). W tym celu między
innymi: przeprowadzono zabiegi agrotechniczne i wysiano oziminy na terenie działek o łącznej pow.
2,39 ha w celu utrzymania korytarzy łączących poszczególne subpopulacje na odizolowanych
obszarach: Góra Grodzisko-Jeziorki-Byczyna, przeprowadzono monitoring oraz badania poziomu
zmienności genetycznej populacji chomika europejskiego w Jaworznie, prowadzono prelekcje
w szkołach dot. konieczności ochrony chomika europejskiego,
o program Biogalmany – odtwarzanie muraw galmanowych,
o zakończenie prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego
(19 ha). Teren został zrekultywowany biologicznie i tworzy obecnie przestrzeń o walorach
krajobrazowych – z łąką kwietną, nasadzeniami drzew i krzewów.

•

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020 (przyjęty uchwałą
Nr XIX/287/2016 RM w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016 r.), to realizacja celu związanego
z ograniczeniem emisji z indywidualnych gospodarstw domowych i tym samym poprawą stanu powietrza
atmosferycznego w mieście. W 2019 roku gmina zrealizowała 398 wniosków mieszkańców
o dofinansowanie zakupu i wymiany nowych, ekologicznych źródeł ciepła oraz montażu instalacji
kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Najwięcej dotyczyło kotłów gazowych (190) oraz kotłów
węglowych automatycznych (152), dofinansowanie otrzymały też systemy solarne oraz pompy ciepła.
Łączna kwota dotacji, która zgodnie z regulaminem Programu stanowiła maksymalnie 23% kosztów
kwalifikowanych, nie przekraczając jednorazowo 3 000 zł, wyniosła 1.099.386,94 zł, co dało średnio
ok. 2.762 zł na jedną inwestycję.

•

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jaworzno w 2019 roku (przyjęty uchwałą Nr VI/73/2019 RM w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r.),
zabezpieczał opiekę, na podstawie stosownych umów z przedsiębiorcami:
o bezdomnym zwierzętom domowym poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Mysłowicach. Schronisko przyjęło 155 zwierząt z terenu Jaworzna,
o bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy poprzez zapewnienie miejsca
w gospodarstwie rolnym położonym na terenie miasta,
o doraźną pomoc lekarsko-weterynaryjną rannym lub chorym zwierzętom.

•

Dodatkowo w celu zapobiegania bezdomności zwierząt realizowany był plan znakowania zwierząt
poprzez czipowanie wraz z wprowadzeniem danych o właścicielu zwierzęcia do Międzynarodowej Bazy
Danych „Safe-Animal”. Ponadto Gmina realizowała bezpłatną akcję sterylizacji i kastracji gminnych kotów
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wolno żyjących. Na realizację Programu w 2019 roku w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki
finansowe w wysokości 239 000,00 zł.
•

W zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych miasta w ramach działalności
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera podejmowano szereg przedsięwzięć edukacyjnych
polegających na prowadzeniu warsztatów, wykładów i zajęć terenowych o tematyce ekologicznej.
W 2019 roku na zajęciach edukacyjnych w Ośrodku uczestniczyło 10 650 dzieci oraz młodzieży. Zajęcia
obejmowały zagadnienia przyrodnicze, służące podnoszeniu świadomości ekologicznej
oraz propagowaniu prawidłowych zachowań prośrodowiskowych. Ośrodek organizował także
dla mieszkańców "pikniki" ekologiczne m.in. dzień ziemi, dzień geologa, festiwal nauki, dzień krajobrazu.

•

Na terenie Ośrodka prężnie działa Terenowa Stacja Badawcza BIO-GEO Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, dzięki czemu stale prowadzone są badania naukowe, a także działania edukacyjne realizowane przez kadrę pedagogiczną Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei w ramach współpracy GEOsfery
i Politechniki Śląskiej powstały studenckie projekty koncepcyjne adaptacji i rozbudowy "Prochowni".
Miasto otrzymało wyróżnienie Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za wspieranie
młodych architektów w procesie projektowania na obszarach poeksploatacyjnych. Ośrodek GEOsfera
przedstawiany jest w kraju jako przykład prawidłowego wykorzystania terenów poprzemysłowych,
i często zapraszany w roli eksperta na konferencje dotyczące przekształceń obszarów zdegradowanych,
bądź wydarzenia związane z popularyzacją wiedzy ekologicznej: konferencja geoparkowa w Krainie
Wygasłych Wulkanów, stoisko edukacyjne w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie, wydarzenie naukowe Naukobus, współorganizacja
Międzynarodowej Konferencji "Dzień Minerałów SIBELCO".

12
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9. ZARZĄDZANIE DROGAMI I ORGANIZACJA RUCHU
W ubiegłym roku miasto realizowało szereg zadań wynikających z kompetencji prezydenta jako zarządcy dróg
publicznych oraz jako organu zarządzającego ruchem na tych drogach. Poza zarządem prezydenta pozostaje
wyłącznie płatny odcinek autostrady A-4 (Stalexport) oraz odcinek trasy S-1 (GDDKiA). Przy realizacji zadań
utrzymaniowych i inwestycyjnych, które wykonywane były w sposób planowy i systematyczny, bądź zadań
interwencyjnych dokładane były wszelkie starania, aby ich efektem było zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa i komfortu ruchu wszystkim jego uczestnikom.

Efekty działań w obszarze:

•

•
•
•
•
•

wykonano nakładki asfaltowe w miejscach uszkodzonej nawierzchni w obrębie ulic: Martyniaków,
Krakowskiej, Moździerzowców, Młynarskiej, Hetmańskiej, Długoszyńskiej, Batorego, Azot,
Górnośląskiej, Szczakowskiej, Towarowej, Matejki, Chocimskiej, ks. A.Mroczka, ks. J.Sulińskiego,
zatok autobusowych: Szczakowa PKP i Górnośląska oraz parkingu przed Młodzieżowym Domem
Kultury. Planowo, w związku z wynikami kontroli stanu dróg i na zgłoszenie, w tym do bieżących
napraw w 2019 roku zużyto 2217,3 t asfaltu,
wyremontowano nawierzchnie chodników wzdłuż ulic: Emilii Plater, Skałka wraz z jezdnią, 3-go Maja
(rejon Przedszkola nr 9), Chropaczówka,
w ramach programu Czas na gruntówki wykonano: ul. Ptasią ul. Rumiankową oraz ul. Dąbrowską –
boczną; dodatkowo przebudowano drogę pożarową przy ul. 3-go Maja (rejon Przedszkola nr 9)
oraz wybudowano parking przy ul. Górników z Danuty (2 lokalizacje),
wprowadzono (zamontowano i naniesiono w terenie) 33 projekty zmiany organizacji ruchu,
w ramach utrzymania zieleni przydrożnej: usunięto 40 drzew, 41 drzew nasadzono, a na 92 drzewach
wykonano cięcia pielęgnacyjne, wykonano 1000 m2 pielęgnacji żywopłotów oraz wykoszono
ok. 700 000 m2 pasów drogowych,
wydano łącznie 1253 zezwolenia, w tym:
o 771 decyzji i umów dotyczących zajęcia pasa drogowego,
o 101 decyzji i umów na lokalizację zjazdów,
o 381 decyzji i umów dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci
reklamy, kioski).

13
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10. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
W 2019 roku przyjęta została aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Miasta Jaworzna, wyznaczającego kierunki działań dla obsługi komunikacyjnej obszarów przy
wykorzystaniu innych środków transportowych niż indywidualny transport samochodowy ze szczególną
dbałością o środowisko i jakość życia społecznego. Realizując zapisy Planu gmina konsekwentnie dąży
do zwiększenia procentowego udziału autobusów zeroemisyjnych w swojej flocie.

Efekty działań w obszarze:

•

Teren miasta obsługiwało 27 linii komunikacyjnych. Łączny tabor liczył 70 autobusów, które wykonały
4.995.469,9 wozokm. We flocie pracowały 24 pojazdy zasilane energią elektryczną, które wykonały
2.300.009,0 wozokm. Autobusy zeroemisyjne (o napędzie elektrycznym) stanowiły 34,29 % całego taboru
wykorzystywanego przez operatora na terenie gminy.

•

Na początku listopada 2019 r. wprowadzone zostały zmiany w zarządzeniu ustalającym opłaty za usługi
przewozowe wykonywane środkami komunikacji miejskiej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
Prawo do darmowych przejazdów nabyli użytkownicy Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Osoby,
które uiszczą opłatę za parkowanie mogą przez cały dzień bezpłatnie poruszać się autobusami PKM.
Ponadto wykaz osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów został
zaktualizowany ze względu na likwidację gimnazjów i wprowadzenie Karty Dużej Rodziny (zamiennie
za Kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej).

14
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11. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW
Działania w obszarze skupiały się na zapewnieniu odpowiedniej jakości wody, w ilości adekwatnej do potrzeb
odbiorców, bez zakłócenia naturalnej równowagi środowiska naturalnego. Gmina realizowała także
przedsięwzięcia motywujące mieszkańców do rezygnacji z nieekologicznych, przestarzałych i nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych.

Efekty działań w obszarze:

W lipcu 2019 roku weszła w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków. Cena wody - po czterech latach utrzymywania na niezmienionym poziomie - wzrosła o 8%, cena
ścieków o 10%, natomiast opłaty stałe pozostały na niezmienionym poziomie.
W trakcie roku realizowane były zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie
pozwoliło na wybudowanie sieci w nieskanalizowanych dotąd obszarach miasta oraz kontynuację II etapu
modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb.
Tabela 1. Wykaz zadań w zakresie wymiany infrastruktury wodociągowej w 2019 roku
Lp.

1

Nazwa i opis zadania

Przebudowa przyłączy wodociągowych - system własny dział TR - inwestycja
ciągła

2 Wykup sieci wodociągowej od Developera/osób fizycznych

Wartość zadania –
odtworzenia [zł]

15 000,00
310 000,00

3

Instalacja punktów pomiarowych dla modelu sieci wodociągowej/monitoring
sieci wodociągowej

4

Projekt i budowa sieci wodociągowej - Dabrowa Narodowa (kontynuacja) zadanie wieloletnie

11 782 000,00

5 Projekt i budowa sieci wodociągowej w os. Jeleń Rynek - inwestycja dwuletnia

1 010 000,00

100 000,00

6

Zaprojektuj i zbuduj/przebuduj sieć wodociągową wraz z przyłączami
do budynków w osiedlu Podwale

970 000,00

7

Zaprojektuj i zbuduj/przebuduj sieć wodociągową wraz z przyłączami
do budynków w osiedlu Góra Piasku - Etap I

1 850 000,00

8

Zaprojektuj i zbuduj/przebuduj sieć wodociągową wraz z przyłączami
do budynków w osiedlu Cezarówka Górna

75 000,00

9

Zaprojektuj i zbuduj sieć wodociągową wraz z przyłączami w osiedlu Cezarówka
Dolna

100 000,00

10

Przebudowa sieci wodociągowej dla dzielnicy Byczyna (kontynuacja) inwestycja wieloletnia

11 Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla dzielnicy Byczyna - Etap II
12

Projekt i budowa sieci wodociągowej, osiedle Gigant (kontynuacja) - inwestycja
dwuletnia

3 904 000,00
16 000,00
417 000,00

15

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK

15

16

13 Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosny Ludów - Etap III
14

860 000,00

Projekt i budowa sieci wodociągowej - Ciężkowice (kontynuacja) - inwestycja
dwuletnia

1 911 000,00

Tabela 2. Wykaz zadań w zakresie wymiany infrastruktury kanalizacyjnej w 2019 roku
Lp.

Nazwa i opis zadania

Wartość zadania –
odtworzenia [zł]

1 Wykup sieci kanalizacyjnej od developera/osób fizycznych

400 000,00

2 Przebudowy na sieciach kanalizacyjnych

420 000,00

Projekt i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni
Chełmońskiego wraz z nowym rurociągiem tłocznym

500 000,00

4 Projekt i budowa/przebudowa pompowni ścieków Łubowiec

806 000,00

3

5 Projekt modernizacji i rozbudowy Oczyszczalnia Dąb - Etap II - kontynuacja
6 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Jeleń Łęg - Etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Rynek - inwestycja
dwuletnia
Zaprojektuj i wybuduj/przebuduj sieć kanalizacji sanitarnej
8
w ul. Zubrzyckiego
7

9 Zaprojektuj i wybuduj sieć kanalizacyjną w ul. Upadowej
10 Budowa sieci kanalizacyjnej - Dąbrowa Narodowa

16 954 000,00
925 000,00
1 922 000,00
293 000,00
121 000,00
19 804 000,00

11 Budowa kanalizacji ul. Krucza, Tylna

595 000,00

12 Zaprojektuj i zbuduj, kanalizacja Jeziorki i Wilkoszyn

407 000,00

13 Zaprojektuj i zbuduj kanalizacja Cezarówka Górna

133 000,00

14 Zaprojektuj i zbuduj kanalizacja Cezarówka Dolna

193 000,00

15

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna (kontynuacja) inwestycja trzyletnia

12 528 000,00

16 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Byczyna - Etap II

50 000,00

17 Zbuduj/przebuduj sieć kanalizacyjną do budynków w osiedlu Podwale

775 000,00

18

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wiosny Ludów - Etap III (kontynuacja) inwestycja dwuletnia

19 Projekt i przebudowa kanalizacji ul. Gałczyńskiego

1 340 000,00
45 000,00

16
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W 2019 roku prowadzone były także działania związane z budową prywatnych podłączeń kanalizacyjnych
(816 szt. przyłączy, w tym: 802 szt. do budynków mieszkalnych oraz 16 szt. do budynków niemieszkalnych)
i obsługą radiowych odczytów wodomierzy (100 proc. odbiorców, czyli 16 tysięcy punktów rozliczeniowych
w mieście posiada radiowe nakładki).
705 gospodarstw domowych, które podłączyły się do sieci kanalizacyjnej otrzymało wsparcie finansowe,
celem częściowego zwrotu poniesionych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Łączna kwota
wypłaconych dotacji wyniosła 923 610,66 zł.

17
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12. GOSPODARKA ODPADAMI
Miasto realizując zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonuje
regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości
powstających odpadów, stanu infrastruktury i kosztów funkcjonowania systemu - mając na celu jak
najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców postępowanie z wytworzonymi
odpadami komunalnymi.

Efekty działań w obszarze:

•

Od lipca 2019 roku, aby sfinansować wydatki systemu gospodarki odpadami, podniesiona została
do 22 złotych od osoby, opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawową determinantą był wzrost
kosztów w związku ze wzrostem opłaty środowiskowej, jaką musi zapłacić gmina za zagospodarowanie
odpadów oraz rosnącą sumą odpadów i ich niewłaściwą segregacją. Na koniec 2019 roku
zarejestrowanych było 12 892 deklaracji, co oznacza, że systemem zostało objętych 36 861 mieszkańców
w zabudowie jednorodzinnej, 43 684 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej oraz 1 044 podmioty
prowadzące działalność gospodarczą. Koszty systemu gospodarowania odpadami to kwota 22,8 mln zł.

•

Ilość odpadów komunalnych odebranych z obszaru miasta Jaworzna w 2019 roku wyniosła łącznie
40169,631 Mg, natomiast Ilość odpadów dostarczonych do PSZOK 2030,761 Mg.

•

W 2019 roku pozyskane zostały środki finansowe, które pokryły 100% kosztów kwalifikowanych
obejmujących demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz zbieranie,
transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych – dla I stopnia pilności. Kwota dotacji w wysokości
132 831,29 zł pozwoliła na usunięcie i utylizację 363,558 Mg azbestu. Łącznie unieszkodliwiono wyroby
zawierające azbest ze 162 nieruchomości oraz zlikwidowano jedno „dzikie wysypisko”.

18
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13. OCHRONA ZDROWIA
W obszarze ochrony zdrowia w 2019 roku kontynuowane były zadania wynikające z Programu Promocji
Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017-2020 oraz prowadzona była bieżąca działalność w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Efekty działań w obszarze:

W ramach programów polityki zdrowotnej:
•

Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta
Jaworzna, skierowanego do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z terenu
miasta w wieku od 3 do 18 roku życia, a w przypadku młodzieży z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej do 25 roku życia - wydatkowano środki w wysokości 750 000,00 zł.
Miesięcznie w programie uczestniczyło od 33 do 36 dzieci.

•

Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych,
przeznaczonego dla mieszkańców miasta Jaworzna w wieku powyżej 64 lat - wydatkowano środki
w wysokości 379 932,00 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło od 23 do 25 pacjentów Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.

•

Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+ - wydatkowano środki
w wysokości 74 872,00 zł. Programem objętych zostało 1551 osób.

W 2019 roku gmina wsparła modernizację oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
•

udzielając z budżetu miasta dotacji SP ZOZ Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie,
w wysokości 670 188,61 zł, na zakup aparatów do znieczulenia, aparatu do kriochirurgii, pomp
objętościowych, lamp bakteriobójczych, źródła światła z modułem oraz bronchofiberoskopu,

•

pozyskując środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa – rozbudowa
wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego”,
w ramach którego zakupiono sprzęt, aparaturę medyczną i wyposażenie dla Poradni
Specjalistycznych Szpitala oraz gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, łącznie wydatkując
1 117 394,22 zł,

•

udzielając z budżetu miasta dotacji SP ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie
w kwocie 300 000,00 zł na modernizację, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pierwszego
piętra budynku Zakładu w celu zwiększenia bazy łóżkowej i poprawy warunków związanych z ochroną
i opieką zdrowotną pacjentów. Ponadto, w związku z trudną sytuacją finansową, spowodowaną
brakiem podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono pożyczki Zakładowi
Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w kwocie 300 000,00 zł na zapłatę bieżących zobowiązań.

W 2019 roku w ramach realizowanej polityki pro-pacjent Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. prowadził
nieprzerwanie działalność we wszystkich dziesięciu placówkach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
oraz w wybranych placówkach w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto Spółka
kontynuowała realizację autorskiego programu: Razem ku DOBRU, dedykowanego rodzinom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, a także rozpoczęła realizację (z udziałem środków unijnych) programu
kompleksowych usług zdrowotnych PRZYJAZNE ŚRODOWISKO, skierowanego do osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz do ich otoczenia. W ubiegłym roku Spółka przeprowadziła także
19
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I etap diagnozy społecznej dotyczącej problemu uzależnienia oraz innych zachowań ryzykownych wśród
dzieci i młodzieży, analiza jakościowa otrzymanych wyników (II etap) będzie wykonana w 2020 roku.
W roku 2019 udzielono łącznie 295 884 porady w ramach wszystkich umów, w tym 166 660 w ramach umowy
POZ.
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14. SPRAWY SPOŁECZNE
Zagadnienia z zakresu pomocy społecznej realizowane były, podobnie jak w latach wcześniejszych,
przy szerokim współudziale jednostek systemu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wielu
instytucji z terenu miasta.

Efekty działań w obszarze:

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka w 2019 roku realizowała trzy kluczowe przedsięwzięcia, które wynikają ze Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020:
•

•

w ramach celu Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych
o

kontynuowała realizację wsparcia w Klubie Senior+. Wsparcie obejmowało realizację usług
socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz terapii
zajęciowej. Dofinansowanie z dotacji działań związanych z realizacją zadania, pozwoliło
na zatrudnienie w Klubie Senior+ w roku 2019 specjalistów: fizjoterapeuty, terapeuty
zajęciowego oraz psychologa. Liczba seniorów objęta wsparciem w ramach Klubu Seniora
przy ul. Matejki 24D w roku 2019 wyniosła 52, w tym 29 osób z orzeczeniem
niepełnosprawności,

o

rozpoczęła realizację projektu Usługi Opiekuńcze w Jaworznie (współfinansowanego
ze środków unijnych), mającego na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym,
umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym niezależne życie
w środowisku lokalnym, poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych w tym
specjalistycznych, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz
opiekę higieniczną w miejscu zamieszkania. W roku 2019 wsparciem zostało objętych
29 seniorów,

w ramach celu Profesjonalizm służb społecznych – zakończyła realizację projektu Nowe standardy
pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jaworznie. Zmiana organizacji polegała na rozdzieleniu zadań administracyjnych OPS od pracy
socjalnej i usług socjalnych, co wpłynęło uporządkowanie zadań i ich optymalizację, a także
na poprawę obsługi osób zgłaszających się do OPS.

Ponadto w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Przystań”
realizował działania w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 18, zatrudniając w ramach zadania
fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego oraz osobę prowadzącą trening pamięci, co znacznie podwyższyło
standard oferty skierowanej do podopiecznych Dziennego Domu Senior - Wigor. Łącznie wsparciem w roku
2019 zostało objętych 38 seniorów, w tym 19 osób niepełnosprawnych,
•

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych

Dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze obsługiwane przez CAOPOW w 2019 roku kontynuowały zadania
zmierzające do zapewnienia swoim podopiecznym całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajania ich
niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych
i religijnych. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza usytuowana w dzielnicy Bory dysponuje
30 miejscami dla dzieci, natomiast Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom” w Osiedlu Stałym –
14 miejscami. W 2019 roku obie Placówki objęły opieką łącznie 60 dzieci. W trakcie roku przyjęto 25 nowych
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dzieci, natomiast odeszło 17 dzieci z powodu: usamodzielnienia (4 os.), powrotu do rodziny naturalnej (3 os.),
adopcji (5 os.), zmiany placówki (4 os.), umieszczenia w DPS (1 os.). Oprócz indywidualnej pomocy i wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego systematycznie prowadzone były różnorodne zorganizowane formy pracy
z dzieckiem, tj. psychostymulacja dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwoju, korygowanie zaburzeń
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjnokompensacyjne. W okresie od 7 listopada do 13 grudnia 2019 roku w obu placówkach realizowany był
program profilaktyczny pod nazwą W naszej sile moc rodziny finansowany ze środków GKRPA, w którym
uczestniczyli również rodzice wychowanków.
•

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach działalności Ośrodka w 2019 roku:
•

udzielano pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących
w sytuacjach kryzysowych i zgłaszających się o pomoc,

•

udzielono schronienia w mieszkaniu chronionym rodzinom, będącym w sytuacjach kryzysowych
zwłaszcza sytuacji przemocy w rodzinie,

•

udzielono pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin doświadczających
przemocy,

•

prowadzono Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie - grupy
oraz spotkania indywidualne,

•

udzielano pomocy terapeutycznej i psychoprofilaktycznej dla osób i rodzin z problemem narkomanii,

•

zapewniono dzieciom alternatywne sposoby spędzania
socjoterapeutyczne prowadząc świetlicę „Cichy Kącik”,

•

realizowano spotkania indywidualne i grupowe dla osób i rodzin zwiększając ich kompetencje
wychowawcze.

czasu

wolnego

oraz

zajęcia

Łącznie przyjęto 4507 osób (spotkania indywidualne - 822 osoby, spotkania grupowe - 3685 osób), którym
udzielono 4125 świadczeń, w ramach spotkań indywidualnych - 3858 świadczeń, a w ramach spotkań
grupowych - 267 świadczeń.
W 2019 roku Ośrodek rozpoczął inwestycję związaną z wymianą kotła centralnego ogrzewania węglowego
na gazowy wraz z remontem pomieszczenia kotłowni. Wykonano projekty budowlane dotyczące inwestycji
i przyłącze zewnętrzne do instalacji gazowej.
•

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 zapewniał usługi w zakresie zaspakajania
potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości), opiekuńczych (całodobowa
opieka) oraz usługi wspomagające (zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, socjoterapia, muzykoterapia,
biblioterapia, terapia zajęciowa oraz terapia usprawniająca ruch. W 2019 roku wszystkie statutowe miejsca
pobytu (108) były zajęte, a w trakcie roku przyjęto 27 nowych mieszkańców. Około 70% mieszkańców Domu
to osoby wymagające całkowitej opieki, tzn. pielęgnacji, karmienia, pomocy w poruszaniu się. W trakcie roku
w placówce dokonywano także remontów i doposażenia pomieszczeń podwyższając ich właściwości
eksploatacyjne. Modernizacje dotyczyły również otoczenia placówki (remont bramy wjazdowej, ogrodzenia,
dachu garażu).
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•

Żłobek Miejski

W ramach działalności żłobka bezpłatną opieką objętych zostało 60 dzieci (po 30 dzieci z każdego etapu
projektu), wobec których realizowano funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniając
dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych i gwarantując właściwą opiekę
pielęgnacyjną oraz edukacyjną. Udzielono bezpłatnego wsparcia dla 2 dzieci (po 1 dziecku z każdego etapu
projektu) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, poprzez systematyczne organizowanie zajęć
indywidualnych z pedagogiem, logopedą, rehabilitantem oraz terapeutą SI. Zapewniono także wsparcie
rodzicom w zakresie odpowiedniej pielęgnacji, wychowania, edukacji i rozwoju dzieci w wieku żłobkowym.
Ponadto w 2019 roku gmina kontynuowała dofinansowywanie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych
działających na terenie miasta. Wysokość dotacji wyniosła 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie oraz zamieszkałe na terenie Jaworzna. Łącznie na ten cel
wydatkowano 660 690,58 zł.
•

Powiatowy Urząd Pracy

W 2019 roku kontynuowana była realizacja Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2009-2020, którego celem jest promocja zatrudnienia oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy, zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W ramach pośrednictwa pracy zorganizowano między innymi Targi Pracy
i Edukacji, Wakacyjne Targi Pracy, inicjatywę pn. Aktywny Czas Seniora - I Jaworznicki Kiermasz z Pracą oraz
25 Giełd Pracy. Dodatkowo w 2019 roku. Urząd podejmował szereg działań w celu budowania partnerskiego
modelu współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. W 2019 roku Urząd był współinicjatorem
programu Lepsze jutro, ukierunkowanym na reintegrację społeczną i zawodową byłych uczestników
likwidowanego Centrum Integracji Społecznej oraz doprowadzenie ich do jak najszybszego powrotu na rynek
pracy. W ubiegłym roku PUP realizował 5 projektów i 4 programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy, Unii
Europejskiej oraz PFRON. Liczba objętych działaniami aktywizacyjnymi w 2019 roku to 2 773 osoby, w tym
1 968 osób poprzez poradnictwo zawodowe, natomiast 805 poprzez usługi i instrumenty rynku pracy oraz
formy wspierające zatrudnienie, w tym z wykorzystaniem środków finansowych. 41 osób podjęło
samozatrudnienie dzięki uzyskaniu dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej. W ramach
doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy utworzono 21 stanowisk, na których zatrudnienie znalazło 26
osób. 102 pracodawców pozyskano do współpracy. W dyspozycji Urzędu w 2019 roku znajdowały się 2052
oferty pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ubiegłym roku zawarto 48 umów
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach których wsparciem objętych zostało
361 osób.
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15.ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy zgodnie z założeniami określonymi w Wieloletnim
Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018-2022 opiera się
na polityce czynszowej uwzględniającej koszty utrzymania zasobu, przemyślanej polityce prywatyzacyjnej,
polityce zamian lokali dążącej do ich optymalnego wykorzystania, polityce remontowej odpowiadającej
potrzebom nieruchomości oraz zmianach w liczbie lokali, poprzez podaż lokali mieszkalnych, lokali socjalnych
oraz pomieszczeń tymczasowych.

Przydziały mieszkań z zasobu gminnego

W 2019 roku przydziały lokali były realizowane w następujący sposób:
•

przydzielono 3 lokale z list przydziału Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

•

przyznano 6 lokali zamiennych w związku z koniecznością przekwaterowania,

•

dokonano 2 zamian poprawiających warunki mieszkaniowe rodzin,

•

dokonano 3 zamian mieszkań między kontrahentami,

•

dokonano 56 regulacji tytułu prawnego (wstąpienia, przepisania, przywrócenia tytułu prawnego),

•

najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony otrzymało 2 wychowanków pieczy zastępczej,

•

dokonano 1 przekwalifikowania najmu lokalu socjalnego na lokal mieszkalny,

•

złożono 15 ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w związku z realizacją wyroków
eksmisyjnych,

•

w 14 przypadkach (zgodnie z wyrokami sądowymi) wskazano miejsca w noclegowni,

•

wydano 2 skierowania na najem socjalny lokalu w związku z koniecznością przekwaterowania,

•

dokonano 1 zamiany najmu socjalnego lokalu na inny najem socjalny lokalu.

Na 31 grudnia 2019 roku na przydział mieszkania, zgodnie z listą osób zakwalifikowanych na najem socjalny
lokalu oczekiwały 53 rodziny, a na realizację oczekiwało 336 wyroków eksmisyjnych (z zasobów gminnych,
spółdzielni mieszkaniowych, innych podmiotów oraz osób prywatnych).
Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców lokali socjalnych zawarto 31 umów najmu na okres
kolejnych 12 miesięcy.

Mieszkanie za remont

W 2019 roku w ramach III edycji programu Mieszkanie za remont najem lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy otrzymało 47 osób. Nabór wniosków do III edycji programu prowadzony był w okresie
od 22 października do 23 listopada 2018 roku Zainteresowane osoby mogły wskazać do 3 mieszkań z listy
50 wytypowanych lokali. Łącznie wpłynęło 207 wniosków.
W roku 2019 zawarto również 1 umowę najmu lokalu z osobą, która otrzymała mieszkanie w II edycji
programu.
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Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego

W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył 4 689 505,88 zł na remonty
gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym 3 760 293,44 zł we Wspólnotach Mieszkaniowych.
Na koniec 2019 roku zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 2 709 mieszkań o łącznej powierzchni
115 799,28 m².

Budownictwo społeczne

W 2019 roku Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuowało budowę mieszkań
w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego. We wrześniu zostało oddanych
do użytku 49 mieszkań na wynajem wybudowanych w wieżowcu „Słoneczna” powstałych w wyniku
rewitalizacji budynku handlowo-usługowego. Dzięki tej inwestycji pięćdziesięcioletni obiekt został
zmodernizowany i częściowo przebudowany. W poziomie parteru w miejsce pustostanów po lokalach
usługowych powstał parking wielostanowiskowy z 44 miejscami postojowymi. Na dziedzińcu obiektu
wzniesiono dziewięciokondygnacyjny budynek wielomieszkaniowy. Dodatkowo w południowej części
utworzono ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy plac zabaw o wysokim standardzie wykończenia,
siłownię „pod chmurką” oraz strefę wypoczynku i aktywności dla seniora.
W ramach kontynuacji budowy „Osiedle SFERA” Spółka rozpoczęła realizację III etapu przedsięwzięcia
inwestycyjnego, obejmującego budowę 15 kolejnych budynków, w których powstanie 69 mieszkań
na wynajem i 46 mieszkań na własność. Spółka przygotowała również projekt budowlany obejmujący budowę
ostatnich 63 mieszkań w tej lokalizacji.
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16. OŚWIATA
System jaworznickiej oświaty obejmuje placówki publiczne, niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez
osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku miasto było organem prowadzącym dla 50 oświatowych jednostek
budżetowych: 17 samodzielnych przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych (jeden z przekształcenia –
z dniem 1 września 2019 roku - dotychczasowego Zespół Szkół nr 3), 18 samodzielnych szkół podstawowych,
2 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (z przekształcenia z mocy
prawa - z dniem 1 września 2019 roku - dotychczasowych zespołów szkół ponadgimnazjalnych), 1 Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego
(z przekształcenia z mocy prawa - z dniem 1 września 2019 roku - dotychczasowego Centrum Kształcenia
Praktycznego), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury.
Dodatkowo zgodnie z ewidencją przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, na terenie Jaworzna według stanu
na 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało 45 takich placówek, w tym 11 przedszkoli dotowanych przez gminę,
1 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 1 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, 1 Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych, 2 szkoły medyczne, 2 szkoły policealne, 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa
oraz Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa.

Efekty działań w obszarze:

•

Wychowanie przedszkolne

Wychowaniem przedszkolnym z populacji dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych zostało 2629 dzieci (8 więcej
w porównaniu do roku 2018), w tym w wieku 3 – 5 lat 1955 dzieci oraz 674 dzieci w wieku 6 lat, które objęte
są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Tym samym gmina zapewniła miejsca wszystkim
dzieciom, których rodzice zgłosili chęć kontynuacji uczęszczania do przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz dzieciom, które brały udział w postępowaniu
rekrutacyjnym z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. We wszystkich miejskich przedszkolach
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zapewniono dzieciom możliwość korzystania
z pięciogodzinnych bezpłatnych zajęć w zakresie realizacji podstawy programowej, zaś w czasie
przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, pobierana była opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu.
•

Szkoły podstawowe

Z dniem 1 września 2019 roku zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji w ośmioletnich szkołach
podstawowych zaprzestały swoje funkcjonowanie oddziały gimnazjalne. Gmina była organem prowadzącym
dla 22 szkół podstawowych, w tym 4 w zespołach szkół. W szkołach tych obowiązek szkolny realizowało
6426 uczniów (580 uczniów mniej w porównaniu z rokiem 2018).
Kształcenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul Nauczycielskiej 20, której budynek został wyłączony
z użytkowania z powodu poważnych szkód górniczych, nadal odbywało się w dostosowanym okresowo
do działalności oświatowej Klubie “NIKO” przy ul. Na Stoku 14 oraz w budynku przy ul. Sportowej 1,
do którego zapewniono uczniom dowóz.
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•

Szkoły ponadpodstawowe

W 2019 roku w wyniku reformy systemu edukacji kształcenie w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęli
absolwenci ostatniego rocznika zlikwidowanych gimnazjów, a także pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły
podstawowej. W szkołach ponadpodstawowych, dla których miasto Jaworzno było organem prowadzącym,
obowiązek nauki realizowało łącznie 3139 uczniów (651 uczniów więcej niż w roku 2018).
•

Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Gmina w różnych formach wspierała kształcenie dzieci przewlekle chorych, niedostosowanych i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, oraz z różnymi niepełnosprawnościami, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie organizowane było w 3 przedszkolach z oddziałami
integracyjnymi, w 1 przedszkolu z oddziałami specjalnymi, w 3 szkołach podstawowych z oddziałami
integracyjnymi, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II oraz oddziałach
ogólnodostępnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w formie
edukacji włączającej. Nadal przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie funkcjonował Wiodący
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zapewniając różnorodne zajęcia w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. W 2019 roku Gmina wykorzystała przeznaczone na ten cel
środki w kwocie 85 379,93 (o 51 625,23 zł więcej niż w roku 2018), realizując łącznie 1423 godziny zajęć
wsparcia (662 godziny więcej w porównaniu do 2018 roku).
•

Nagradzanie osiągnięć nauczycieli i uczniów

W 2019 roku nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej otrzymało 60 osób (18 osób więcej w stosunku do roku 2018). Wartość wypłaconych nagród
wyniosła 222 000,00 zł (66 600 zł więcej w porównaniu do roku 2018). Na stypendia dla uzdolnionej młodzieży
przeznaczona została kwota 52 000,00 zł. Analogicznie do roku 2018 stypendia otrzymało 26 osób.
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17. KULTURA
Kultura i ochrona dziedzictwa obejmuje szereg działań miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb
kulturalnych mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki miasta w zakresie kultury jest Strategia
Rozwoju Kultury na lata 2013-2020 będąca wieloletnim programem wytyczającym kierunki rozwoju instytucji
oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Jaworzno aktywnie wspiera prowadzenie działalności
kulturalnej w zakresie promocji i organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez
instytucje kultury, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

Szeroką gamę możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta w 2019 roku umożliwiło 6 samorządowych
instytucji kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Centrum Kultury Teatr Sztuk, Archetti Orkiestra
Kameralna Miasta Jaworzna, eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna,
Miejska Biblioteka Publiczna oraz 1 placówka oświatowo-wychowawcza tj. Młodzieżowy Dom Kultury im.
Jaworzniaków. Łączna kwota dotacji przeznaczonych przez miasto dla samorządowych instytucji kultury
wyniosła: 21 807 780 zł, o 7,31% więcej w stosunku do 2018 roku.
Miasto również aktywnie wspomaga przedsięwzięcia instytucji kultury, organizacji pozarządowych
i podmiotów prywatnych. W 2019 roku na współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę
63 257,70 zł.
Efekty działań w obszarze:
•

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Centrum Kultury Teatr Sztuk:
XXXVII Dni Muzyki Jeunesses Musicales; koncerty cykliczne: Muzyczny Poranek, Piosenka odkopana;
koncerty: Blunt Razor, John Porter solo, Niezapominajki - koncert z okazji polskiego święta zakochanych,
Wieczór z piosenką włoską, koncert muzyki country w wykonaniu grupy Droga na Ostrołękę, Zagapiłem
się na życie - recital Pawła Orkisza; projekt Muzyka Miasta; koncerty dzieci i młodzieży z Fabryki
Talentów; spektakle: Hydrozagadka w reż. Pawła Sowy w wykonaniu grupy Nazwa in progress, Krótka
historia o wilkach i kozach - etiuda w wykonaniu grupy teatralnej dzieci autystycznych Niebieskie
Żarówki, ...i cacy albo 2 akty o relacjach rodzinnych, a co jeden to smutniejszy w reż. Anny Gamrot
w wykonaniu grupy 5 twarzy Krzysia, Alebaba i rozbójniczki w reż. Barbary Wójcik-Wiktorowicz
w wykonaniu grupy Groszki, Wdowy Sławomira Mrożka w reż. Kamila Bzyka Bzukały, Nazywam się
Niebieska Żarówka... w wykonaniu grup teatralnych Groszki i Niebieskie Żarówki, Upalny dzień Janusza
Wasylkowskiego w wykonaniu Dominika Sochy i Macieja Pierzchały, Urodzinki w wykonaniu Niebieskich
Żarówek, SoudDome - spektakl sensoryczny - połączenie koncertu etnicznego z muzykoterapią
i wizualizacją kosmosu; Ferie zimowe i wakacyjne w Teatrze Sztuk – zajęcia edukacyjno-artystyczne;
inauguracja Tygodnia Seniora; Budka suflera czyli co każde dziecko powinno wiedzieć o teatrze - zajęcia
z edukacji teatralnej dla dzieci ze szkół podstawowych; I Festiwal Etiud Wykon 2019; XXVIII Spotkania
Teatralne. W ramach działalności Centrum Kultury Teatr Sztuk odbyło się łącznie 129 imprez w których
uczestniczyło 11380 osób.

•

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu:
Koncert Noworoczny z udziałem Narodowej Orkiestry Filharmonii Lwowskiej INSO pod batutą skrzypka
Johanna Kruka, grupy QuattroVoce oraz tancerzy z Narodowej Opery Lwowskiej; DekaTON z cyklem
koncertów: Dr Misio, Darii Zawiałow, Stefano Terrazzino oraz Mikromusic; Dni Jaworzna z udziałem
takich artystów jak Grzegorz Hyży, The Dumplings, Gromee, Tymon Tymański, Bednarek, Ørganek;
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZONE, Jarmark Wielkanocny; Jarmark Bożonarodzeniowy;
Święto Rodziny; pikniki Aktywne Dzielnice; Dożynki Miejskie; Jaworznicki Modelarski Piknik Lotniczy;
Tydzień Seniora; III Byk Byczyński; Tydzień Seniora; Spotkania z Tradycją RegionALE, Dzień Dziecka.
Łączna liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez MCKiS to 45580 osób. Liczba samych
wydarzeń plenerowych zorganizowanych przez instytucję to 21 imprez.
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•

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta
Jaworzna:
II Ogólnopolski Konkurs Młodego Skrzypka Archetti, I Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek, VIII
Artystyczny Festiwal Przedszkolny Muzyką Malowane, Musical Słońce wzejdzie jutro, projekty Młodzi
w Kulturze i Senior w Kulturze, Estrada Młodych, Audycje Muzyczne dla dzieci i młodzieży, zimowe
i letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkanie dla środowiska lokalnego Piknik Rodzinny. Orkiestra
współpracowała z takimi partnerami jak: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, IPiUM SILESIA, Fundacja
Energetyka na Rzecz Polski Południowej, Akademia Muzyczna w Katowicach, Międzynarodowy Festiwal
Śląska Jesień Gitarowa w Tychach, Śląska Trybuna Kompozytorów oraz artystami: prof. Agatą
Szymczewską, prof. Szymonem Krzeszowcem, prof. Adamem Krzeszowcem, prof. Łukaszem
Błaszczykiem, prof. Robertem Kabarą, prof. Markiem Nosalem oraz Marcinem Wyrostkiem. W instytucji
działają grupy teatralne, wokalne, taneczne, plastyczne, sportowe i rekreacyjne oraz Zespół
Folklorystyczny Jawor. W ramach działalności Orkiestry zorganizowanych zostało 60 koncertów, które
znalazły 12209 odbiorców.

•

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej
Miasta Jaworzna:
Koncerty: Karnawałowy Bal Swingowy „eM Band” & Juan Carlos, Weronika Skalska; „eM Band” & Woytek
Mrozek, Wojciech Myrczek, Weronika Skalska (w ramach XXXVIII Forum Humanum Mazurkas
w Ożarowie Mazowieckim); Abba Symfonicznie (koncert wspólny z “Archetti”) z udziałem: Agaty
Dąbrowskiej, Anety Figiel, Marcina Jajkiewicza i Michała Grobelnego; Koncert podczas D-DAY Hel;
„eM Band” & Agata Moroń, Kamil Franczak (w ramach III Jaworznickiego Dnia dla Biznesu); „eM Band”
& Kamil Franczak; Frank Sinatra-Swing Story: „eM Band” & Marcin Jajkiewicz, słowo Ewa Barycka;
7. Zaduszki Jazzowe: „eM Band” & Grażyna Auguścik, Paulinho Gracia, Wojciech Myrcze. Koncerty
zespołów: Proletaryat, Closterkeller, Ankh, The Bill, Żywiołak, Zespołu Reprezentacyjnego, Alcoholica,
Tede, Dom o zielonych progach, Animations, Snow Blind; Hańba, Hot streak, Insekt, Znaki Czasu,
Moonshiners, Warchlack, Noc na wycieraczce, Erannie, 4 Generacje, My own Weseteland, Master Men,
Trafiłem na owczarnię, Shanta Rei, Bielizna. Spektakle: Bunia, Opowieści leśnego duszka, Różowy
Kapturek, Wilk, koza i koźlęta, Kraje świata, Pinokio, Dziadek Mróz, czyli po co komu zima. Stand Up:
Radiowcy bez cenzury - Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, Robert Karpowicz, Jacek Tomkowicz.
W ramach działalności Orkiestry zorganizowanych zostało 55 różnych wydarzeń, w których wzięło udział
niemal 160 tys. odbiorów.

•

Wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Miasta Jaworzna:
Wystawy: Długoszyn – karty z historii; Księga, która przetrwała wieki – Historia Biblii; Wernisaż jednej
pracy Inklinacje; Zbyszek Ciepły Powroty… - malarstwo; Stanisław Henryk Kowalczyk - rzeźba; 2D+3D
wystawa w Szigethalom; Jaworzno na dawnych mapach; Ryszard Kucab MALARSTWO – I co z tego,
że różowy?; Dramat XX wieku – Jaworznianie i Jaworzno w czasie II wojny światowej; Artyści
z pogranicza. Historia amatorskiego ruchu plastycznego w Jaworznie. Lekcje muzealne: Jaworzno,
którego nie znasz; Kto Ty jesteś? Polak mały; Obóz dwóch totalitaryzmów. Warsztaty muzealne:
Jaworznickie tradycje i legendy górnicze; Pióro czy klawiatura?; Rody, herby, herbarze; Mali kustosze;
Warsztaty z dziedziny muzealnictwa; Budowanie z klocków Maple; Na tropie eksponatów.
W 2019 roku odbyło się 18 lekcji muzealnych oraz 46 muzealnych warsztatów dydaktycznych, w których
uczestniczyły łącznie 1663 osoby;

•

Miejska Biblioteka Publiczna
Pod względem zasięgu i upowszechniania czytelnictwa, jaworznicka biblioteka, wg rankingu Biblioteki
Śląskiej, w kategorii powiaty grodzkie, po raz piąty zajęła pierwsze miejsce w województwie śląskim.
Ważnym wydarzeniem było przyznanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie złotej „Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W 2019 roku zarejestrowano 27 740 czytelników,
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którym wypożyczono i udostępniono 650 024 pozycje ze wszystkich kategorii zbiorów. Oprócz
tradycyjnych zbiorów biblioteka główna oferuje możliwość skorzystania z nowoczesnych urządzeń takich
jak: tablety, czytniki e-booków, czytanki, tablica interaktywna, Magiczny Dywan, roboty edukacyjne
oraz usługi w Studiu Nagrań.
W 2019 roku Biblioteka realizowała następujące projekty i programy czytelnicze:
o Performatywna książka. Performatywna Biblioteka – projekt dofinansowany ze środków MKiDN,
w ramach programu Partnerstwo dla książki,
o

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – program wydarzeń kulturalnych z okazji
jubileuszu biblioteki, dofinansowany ze środków Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej,
obejmujący m.in. spotkania z udziałem: Mariana Dziędziela, Anny Czerwińskiej-Rydel, Danuty
Noszczyńskiej, Zuzanny Orlińskiej, Kacpra Kuszewskiego. Trwałym efektem obchodów jest książka
pt. „Dzieje jaworznickiego bibliotekarstwa powszechnego. 70 lat działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie, wydana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, Biblioteki Śląskiej, Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej oraz TAURON
Wytwarzanie S.A.,

o

Biblioteka Przedszkolaka – projekt rewitalizacji Filii Ciężkowice, obejmujący m.in. utworzenie
przestrzeni dla najmłodszych czytelników, dofinansowany ze środków Fundacji TAURON,

o

Akademia Mistrzów Czytania wraz z konkursami o tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytania
oraz Czytelnika Roku,

o

Jaworznicki Słownik Biograficzny – rozpoczęto prace nad projektem mającym na celu stworzenie
wydawnictwa ciągłego, poświęconego najważniejszym postaciom związanym z historią miasta,

o

Mała książka. Wielki Człowiek – kontynuacja programu skierowanego do dzieci w wieku
przedszkolnym, we współpracy z Instytutem Książki.

Nagrody w dziedzinie kultury
W październiku 2019 roku przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Spośród zgłoszonych 19 osób, Nagrodę Prezydenta Miasta
Jaworzna otrzymali:
o w kategorii I - za osiągnięcia w dziedzinie kultury - Pan Sławomir Śląski,
o w kategorii II - za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury - Pani Natalia Urant.
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18. SPORT
Miasto kontynuowało działania mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu w jaworznickich
klubach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez uprawnione
do tego polskie związki sportowe oraz rozbudowę bazy obiektów służących uprawianiu sportu i rekreacji.

Efekty działań w obszarze:
•

W 2019 roku na dotacje celowe dla klubów sportowych przeznaczone zostały środki w wysokości
1 mln zł.

•

390 000,00 zł przeznaczonych zostało na stypendia sportowe dla: 23 zawodników na okres
od stycznia do grudnia, 16 zawodników na okres od stycznia do maja oraz 5 zawodników na okres
od sierpnia do grudnia. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na nagrody sportowe, które
rozdysponowano w kwocie 75 000 zł – nagrody otrzymało 72 zawodników. Nagrodzeni zawodnicy
reprezentowali takie dyscypliny jak: lekkoatletyka, szermierka na wózkach, boks, ju-jitsu, wushu,
narciarstwo wodne, badminton, szachy, bilard, piłka siatkowa, piłka nożna, parakajakarstwo,
akrobatyka sportowa.

•

W 2019 roku Miejskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało wiele ciekawych wydarzeń
sportowych w różnych dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych. Najbardziej spektakularne z nich to:

•

o

4 etap TOUR DE POLOGNE – ze startem na jaworznickim rynku, który jednak w związku
z tragedią na trasie 3 etapu nie był przeprowadzony jako rywalizacja sportowa,

o

Międzynarodowy bieg uliczny na 15 km i 9 km – organizowany nieprzerwanie od 1996 roku,
cieszący się wysokim uznaniem biegaczy, impreza, która w dowód uznania dla jej wysokiej
jakości organizacyjnej, wielokrotnie otrzymywała certyfikat jakości „Złoty Bieg”
oraz „Wyróżnienie”, przyznawane przez kapitułę największej strony internetowej
dla biegaczy www.maratonypolskie.pl. W imprezie bierze udział kilkuset zawodników z całej
Polski i zagranicy (Ukraina, Białoruś, Słowacja, Czechy, Kenia, Niemcy, Węgry),

o

Wyścig rowerów górskich na dystansie 10 km – impreza posiadająca wieloletnią tradycję,
organizowana nieprzerwanie od 1995 roku, w której startują zawodnicy aż w 12 kategoriach
wiekowych, gromadząca na starcie ustalony limit 350 zawodników,

o

Ogólnopolski spływ kajakowy Białą Przemszą – 2 dniowa impreza na dystansie Sławków Trójkąt Trzech Cesarzy, gromadząca na starcie ponad 250 uczestników z całej Polski.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu ma na koncie również wiele sukcesów sportowych. Największe
z nich to: 1 m-ce drużyny Polski w Drużynowych Mistrzostwach Europy Niewidomych
i Słabowidzących w Calimanesti (Rumunia), w której składzie wystąpił zawodnik MCKiS - Jacek
Stachańczyk; szachowy szkolny indywidualny Mistrz Polski do lat 11 - tytuł zdobyty przez Igora
Musiała; brązowy medal w indywidualnych Mistrzostwach Europy Głuchych we Lwowie w szachach
- wywalczony przez Mateusza Łapaja; Mistrzostwa Śląska w lekkoatletyce - ze srebrnym i brązowym
medalem Karoliny Smalcerz i Patryka Górskiego, złotym i srebrnym medalem Dominika Kosiór
oraz 2 srebrnymi medalami Pauliny Gaj; Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu z 5 złotymi,
5 srebrnymi i 4 brązowymi medalami; tytuł Indywidualnej Mistrzyni Śląska w gimnastyce artystycznej
(obręcz) dla Mai Drabiec.
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•

Miasto może się poszczycić także wieloma osiągnięciami innych jaworznickich sportowców, zarówno
na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej: I miejsce w Mistrzostwach Europy Masters
w biegach, III miejsce w Pucharze Świata w szermierce na wózkach (szabla), miejsca medalowe
w Mistrzostwach Polski w Boksie, w Judo, Ju-jitsu, srebrny i brązowy medal w Mistrzostwach Śląska
w lekkoatletyce.
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19. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
W 2019 roku działania miasta ukierunkowane były na kontynuację Miejskiego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2016-2020, zakładającego między innymi szeroką współpracę
samorządu z innymi jednostkami, których zadaniem jest czuwanie nad poprawą bezpieczeństwa w gminie.

Efekty działań w obszarze

• Program Poprawy Bezpieczeństwa “Tarcza”
W 2019 roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Tarcza”, nastawionego na eliminowanie
przestępczości pospolitej, wybryków chuligańskich i wandalizmu, służby zareagowały na 1478 zgłoszeń.
o

Realizując zapisy uchwały Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2019 roku gmina
sfinansowała nadgodziny w ramach służb dodatkowych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,
przeznaczając na ten cel 200 000,00 zł.

o

Zgodnie z uchwałą Nr XV/214/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie, podjętą na okres pięciu lat, w 2019 roku przeznaczono 513 450,00 zł
na utrzymanie siedmiu etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji.

o

Koszt utrzymania systemu monitoringu wizyjnego, będącego istotnym elementem Programu
„Tarcza”, w 2019 roku wyniósł – 277 000,00 zł. Ilość kamer monitoringu wizyjnego miasta (94 kamery)
oraz systemu monitoringu wjazdów i wyjazdów (40 kamer) pozostaje na takim samym poziomie
jak w roku 2018.

o

W ramach III edycji programu Akademia Bezpieczeństwa realizowanego w ramach „Tarczy”,
w 2019 roku odbywały się cykliczne warsztaty tematyczne, w których wzięło udział ok. 4300 osób.
Program ma charakter edukacyjno-wychowawczy i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób
starszych.

• Porządek publiczny
W zakresie utrzymania porządku publicznego w 2019 roku Straż Miejska realizowała zadania wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego w zakresie: utrzymania czystości i porządku, porządku publicznego
oraz kontroli ruchu drogowego, podejmując w tych obszarach następujące czynności:
o

Czystość i porządek - w ramach stałych działań skontrolowano 906 posesji prywatnych, ujawniając
11 przypadków spalania odpadów oraz 148 przypadków niezgodnego z przepisami pozbywania się
nieczystości płynnych. Sprawdzono 154 stanowiska kontenerowe pod kątem utrzymywania czystości
przez osoby nimi zarządzające oraz doprowadzono do uprzątnięcia 213 zanieczyszczonych terenów
zielonych i nieruchomości na terenie miasta.

o

Porządek publiczny - podejmując działania mające na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu
w miejscach publicznych oraz przeciwdziałanie skutkom jego spożywania, w wyniku podjętych
interwencji 671 osób nietrzeźwych odwieziono do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym
i ich Rodzinom w Chorzowie a 50 osób do miejsca zamieszkania, zastosowano 171 pouczenia,
nałożono 117 mandatów oraz skierowano 1 wniosek do sądu.
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Przeciwdziałając bezdomności zwierząt odłowiono i przewieziono do schroniska 155 zwierząt,
wspólnie z lekarzem weterynarii podjęto 202 interwencje wobec rannych i chorych zwierząt,
zrealizowano 63 zgłoszenia dotyczące złych warunków bytowych zwierząt. Wobec osób
nie sprawujących należytej opieki nad swoimi zwierzętami podjęto 163 interwencje, w wyniku
których pouczono 71 osób, nałożono 84 mandaty karne, a przeciwko 4 osobom skierowano wniosek
do Sądu Rejonowego o ukaranie.
o

Bezpieczeństwo w komunikacji - w ramach posiadanych uprawnień w zakresie kontroli ruchu
drogowego Straż Miejska podejmowała czynności, związane z egzekwowaniem przepisów
dotyczących zatrzymywania i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Podjęto 661 interwencji
w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym, doprowadzając do usunięcia na koszt właścicieli
57 długotrwale nieużytkowanych pojazdów, a w 4 przypadkach do odholowania pojazdów
na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz do unieruchomienia 11 pojazdów
nieprawidłowo zaparkowanych przy zastosowaniu urządzeń do blokowania kół. Pouczono łącznie
480 osób i nałożono 168 mandatów karnych.

o

Monitoring - prowadząc obserwację przestrzeni publicznej za pomocą kamer systemu monitoringu
wizyjnego rozmieszczonych na terenie osiedli mieszkaniowych: Podwale, Pechnik, Podłęże, Leopold,
Gigant, Szczakowa, Osiedle Stałe, Łubowiec, Długoszyn, Centrum, Bory, ujawniono 212 zdarzeń.

• Ochrona przeciwpożarowa
W mieście działa sześć Ochotniczych Straży Pożarnych: Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn,
Jeleń i Osiedle Stałe. Trzy jednostki tj. OSP Dąbrowa Narodowa, Byczyna i Długoszyn są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki są odpowiednio wyposażone w pojazdy
pożarnicze, sprzęt ratowniczy oraz ratowniczą łódź motorową. Posiadają pełny skład osobowy w ilości
149 wyszkolonych strażaków z uprawnieniami do udziału we wszelkich działaniach ratowniczych.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie miasta w 2019 roku zrzeszonych było 275 osób. OSP zrzeszały
także 98 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
o

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na finansowanie realizacji zadań OSP w 2019 roku wynosiła
1 150 795,00 zł, w tym wydatki bieżące – 315 795,00 zł oraz wydatki inwestycyjne
z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie oraz
OSP w Jeleniu w łącznej kwocie 835 000,00 zł.

o

W drugim kwartale 2019 roku gmina pozyskała środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie
114 293,48 zł na doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego
dla OSP Osiedle Stałe i OSP Ciężkowice.

o

Na wniosek Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP w Jaworznie, zwiększone zostały stawki
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych do kwoty
18 zł/h oraz za udział w szkoleniach do kwoty 8 zł/h.

o

W trzecim kwartale 2019 roku gmina przekazała 471 000,00 zł na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym dla Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie.

o

W listopadzie 2019 roku gmina zakupiła dla OSP w Jeleniu, fabrycznie nowy, średni samochód
ratowniczo-gaśniczy za kwotę 823 239,00 zł. Dotacja celowa z budżetu miasta na ten cel stanowiła
363 239,00 zł, pozostałe środki OSP otrzymała ze źródeł zewnętrznych.

W 2019 roku jednostki OSP brały udział w 374 akcjach ratowniczych, z czego 116 razy w pożarach, 245 razy
w miejscowych zagrożeniach oraz zabezpieczeniu rejonu operacyjnego KM PSP Jaworzno oraz 13 razy
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w fałszywych alarmach. W sierpniu jednostki OSP zabezpieczały trasy przejazdowe 4 etapu wyścigu
kolarskiego „Tour de Pologne”.
W listopadzie 2019 roku we współpracy z Komendą Miejską PSP w Jaworznie zorganizowane zostały V Halowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z udziałem drużyn miejskich
oraz z pobliskich województw.

35

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK

35

20. PROMOCJA GMINY
Działalność promocyjna gminy ukierunkowana jest na prezentowanie dorobku i walorów miasta,
udostępnianie i upowszechnianie informacji na rzecz społeczności mieszkańców, lokalnych instytucji
i podmiotów gospodarczych oraz organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym. Głównymi tematami
promocyjnymi w 2019 roku były sprawy związane z innowacjami, obszarami smart city, tematyka
gospodarcza i inwestycyjna, wśród najważniejszych zagadnień należy wymienić: uruchomienie miejskiej
aplikacji mobilnej na smartfony oraz portalu otwartych danych; pozyskanie środków na otwarcie kolejnego
w mieście Klubu Senior+; otwarcie zbudowanej w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego tężni
solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera”; nawiązanie współpracy
miasta z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną; rozwój rynku
mieszkaniowego w Jaworznie – inwestycje JTBS; realizacja ważnych inwestycji oraz wydarzenia kulturalne
i sportowe, w tym również akcje społeczne.

Efekty działań w obszarze:

•

Narzędzia informacyjne oraz medialne zaangażowanie gminy

o

Urząd prowadzi miejską stronę internetową, wpisaną do rejestru dzienników i czasopism Sądu
Okręgowego w Katowicach – www.um.jaworzno.pl, zgodną z Systemem Identyfikacji Wizualnej
Miasta (SIWZ) oraz systemem WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych. Średnio każdego miesiąca
na miejskiej stronie internetowej w 2019 roku publikowanych było 60 informacji. Strona
odnotowała w 2019 roku 3,8 mln odsłon.

o

W bieżącej pracy na rzecz promocji miasta wykorzystywane były również media społecznościowe
takie jak: Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram, na których prowadzone są profile miasta.
Łączna ilość osób obserwujących profile Miasta na Facebooku, Twitterze, YouTube, Instagramie
na koniec 2019 roku to 12 094 (najwięcej na Facebooku – 9 724 osoby). Jednostki i spółki miejskie
w swoich działaniach promocyjnych i informacyjnych wykorzystują zarówno tradycyjne nośniki,
strony internetowe, jak i media społecznościowe. W Jaworznie funkcjonuje administrowany przez
Miejski Zarząd Dróg i Mostów portal: www.jaworzno.pl oraz profil na facebooku: Jaworzno PL –
które z uwagi na liczbę odwiedzających stały się ważnymi nośnikami bieżących informacji
dotyczących miasta.

o

Publikowano także materiały w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Zlecane ogłoszenia
dotyczyły szerokiego spektrum działalności miasta. Bieżąca współpraca promocyjna kontynuowana
była również ze stacjami telewizyjnymi oraz radiowymi (regionalnymi i krajowymi). W ramach akcji
medialnych, w Jaworznie lokalizowane były studia radiowe: Radio Katowice, Radio Em z audycjami
antenowymi i materiałami video na żywo.

o

W 2019 roku wydano 18 numerów Gazety Przystankowej, zamieszczanej w witrynach przystanków
autobusowych, a w wersji elektronicznej publikowanej na stronie Urzędu Miejskiego. Ponadto –
w ramach zawartej umowy – miasto zrealizowało w ciągu roku 35 filmowych materiałów
promocyjno-informacyjnych.

o

Wykorzystywano również inne formy docierania do mieszkańców np. listy kierowane bezpośrednio
do mieszkańców oraz do jaworznickich parafii. W ramach potrzeb informacyjnych podczas różnych
wydarzeń wystawiane były stoiska informacyjne np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Katowicach, czy też targach i imprezach miejskich. Drukowane i kolportowane
były plakaty, a także banery większego formatu. W ramach działań promocyjno-informacyjnych
przygotowywane i nabywane były wydawnictwa okolicznościowe.
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•

Konsultacje społeczne i patronaty

Pod szerokie konsultacje poddana została kolejna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego
(spotkania tematyczne, konferencje, debaty oraz spotkania techniczne dotyczące pisania wniosków).
W 2019 roku zorganizowano spotkanie inaugurujące nowe rozwiązania w mieście - aplikację miejską
oraz portal open data. W konferencji udział wzięli specjaliści ds. innowacji i rozwoju nowych technologii,
mieszkańcy oraz goście. Odbyła się również konferencja Rozwój mobilności miejskiej, podczas której
mieszkańcy wraz z ekspertami (Aleksander Kopia – oficer rowerowy województwa Śląskiego)
zastanawiali się nad dalszymi inwestycjami i rozwiązaniami promującymi ekologiczny transport.
Współorganizowano również konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu byłej
cementowni w Jaworznie, w miejsce której ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe SILO. W ramach
konsultacji odbyło się kilka spotkań w Urzędzie Miejskim, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz prezesi spółek miejskich. Mieszkańcy mogli poznać projekty
oraz plany na spotkaniach w terenie. Dodatkowo założenia przedsięwzięcia zostały omówione
i przedstawione w ramach spotkania, na którym podpisane zostało porozumienie o współpracy między
gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą, które odbyło się w Teatrze Sztuk w Jaworznie
Ponadto, w całym 2019 roku miasto wspierało wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne organizowane
m.in. przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe. 86 wydarzeń zostało objętych
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, większość z nich uzyskała również wsparcie ze strony
gminy.
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21. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W 2019 roku gmina kontynuowała współpracę z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach
związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Wypracowane w tym
zakresie płaszczyzny umożliwiły mieszkańcom bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społecznogospodarczej miasta, a wspólna realizacja zadań publicznych pozwoliła na zaspokajanie potrzeb społeczności
lokalnych. Poza zlecaniem realizacji zadań publicznych, podejmowano również działania na rzecz wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście.

Efekty działań w obszarze:

Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy
Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok, ogłoszonych zostało 12 konkursów na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe z zakresu:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób pn. "Działania na rzecz Seniorów" oraz z zakresu "Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych",
pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej „Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy”,
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby
Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zimowe ferie z profilaktyką”,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny
czas”,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Profilaktyka nie musi być nudna”,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Profilaktyczne Wakacje 2019”.

Ponadto poza postępowaniem konkursowym zawarto 10 umów na realizację zadań publicznych
o charakterze lokalnym lub regionalnym, których termin realizacji nie przekraczał 90 dni, a wysokość
dofinansowania lub finansowania nie przekraczała kwoty 10 000,00 zł. Podpisano również umowę
ze Stowarzyszeniem „Reda” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie (z terminem
realizacji do dnia 30 czerwca 2019 r.). Łączna ilość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
to 3 130 490,44 zł.
W maju w Urzędzie Miejskim zorganizowane zostało pierwsze z zaplanowanych na rok 2019 Forum
Organizacji Pozarządowych, które miało zarówno formę informacyjną jak i szkoleniową. Kolejne odbyło się
w październiku. W ramach współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego zorganizowany został
konkurs Wolontariusz Roku 2019. Uroczysta Gala odbyła się 5 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Teatr
Sztuk.
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22. BUDŻET OBYWATELSKI
W 2019 roku prowadzone były konsultacje społeczne związane z przygotowaniem części budżetu miasta
Jaworzna na 2020 rok – w ramach 7. już edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków
odbywał się w oparciu o uchwałę Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z 28 marca 2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim
miasta Jaworzna oraz zarządzenie Nr PI.0050.78.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2020 rok, harmonogramu konsultacji
społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2020 rok oraz wzoru formularza wniosku
i wzoru karty głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje z mieszkańcami odbywały się
na płaszczyźnie ogólnomiejskiej.

Efekty działań w obszarze:
•

•

•
•

•

Na realizację projektów przeznaczona została kwota 2,8 mln zł (0,5% wydatków gminy za 2018 r.
zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu), podzielona na dwie pule:
2,2 mln zł – na realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (zadania
nieinwestycyjne maksymalnie do 200 tys. zł) i 600 tys. zł – na realizację projektów związanych
z modernizacją i rozbudową istniejących obiektów (maksymalna wartość zadań w tej puli nie mogła
przekroczyć 10% jej wielkości, czyli 60 tys. zł).
W ramach przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy wyłonili do realizacji łącznie 12 zadań: 2 zadania
w puli 2,2 mln zł i 10 zadań w puli 600 tys. zł. Konsultacje prowadzone były od kwietnia do września
2019 roku, sama zaś realizacja zadań wyłonionych w 2019 roku przewidziana jest do końca 2020 roku.
Mieszkańcy oddali łącznie 12 424 głosy (4 271 głosów oddanych elektronicznie i 8 153 oddanych
tradycyjnie). Łącznie oddano 11 619 głosów ważnych i 805 głosów nieważnych.
W 2019 roku prowadzono również działania związane z realizacją zadań wyłonionych w ramach
6. edycji JBO, tj. wybranych do realizacji w 2018 roku. W styczniu 2019 roku przekazano do realizacji
do jednostek merytorycznych 23 zadania: 1 zadanie ogólnomiejskie i 22 zadania lokalne.
Do końca 2019 roku zrealizowano łącznie 17 zadań, realizacja 6 zadań z przyczyn natury proceduralnej
została przesunięta na kolejny rok budżetowy tj. 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich edycji JBO publikowane są na tematycznej stronie
www.jbo.jaworzno.pl.
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23. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2019 roku kontynuowana była współpraca międzynarodowa zarówno z miastami „bliźniaczymi”, na mocy
zawartych umów i porozumień a także innymi partnerami. Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez
samorządy i instytucje przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia na drodze wielopłaszczyznowej wymiany
doświadczeń oraz ścisłej współpracy ponad granicami w dziedzinach kultury, edukacji, sportu, gospodarki.
Efekty działań w obszarze:
Szigethalom (Węgry)
•

14-osobowa grupa młodzieży z Jaworzna - uczestników zajęć z Młodzieżowego Domu Kultury
im. „Jaworzniaków” wraz z opiekunami uczestniczyła w obozie artystycznym na Węgrzech;

•

w ramach wystawy 2D+3D w Centrum Kultury w Szigethalom odbyła się prezentacja prac dwóch
jaworznickich twórców: dra Sławomira Śląskiego - projektanta graficznego, plakacisty, nauczyciela
akademickiego i Przemysława Dudo Dudzika - dyrektora muzeum, komisarza galerii, dyplomowanego
malarza zajmującego się ceramiką;

•

7-osobowa grupa sportowców sekcji piłki nożnej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu brała udział
w amatorskich rozgrywkach, które zostały zorganizowane w Szigethalom;

•

w letnim obozie zorganizowanym przez nasze miasto udział wzięły dwie 12-osobowe grupy młodzieży
z Jaworzna i Szigethalom wraz z opiekunami;

•

5-osobowa delegacja przedstawicieli organizacji seniorskich z Szigethalom brała udział w obchodach
Tygodnia Seniora w Jaworznie i wymianie doświadczeń w zakresie działań skierowanych do tej grupy
odbiorów.

Hereford (Wielka Brytania)
•

delegacja jaworznickich samorządowców podczas wizyty w Hereford kontynuowała rozmowy
z nowymi władzami miasta na temat obszarów współpracy, inwestycji infrastrukturalnych miast:
projektów w zakresie elektromobilności i budownictwa mieszkaniowego oraz przedsięwzięć
kierowanych do młodzieży m.in. letni integracyjny obóz miast partnerskich Jaworznie;

•

wizytę nowych władz Hereford w Jaworznie - po uzgodnieniach obu stron – zaplanowano na 2020.

Karvina (Czechy)

Miasto prowadziło wymianę korespondencji okolicznościowej oraz podejmowało działania mające na celu
organizację wspólnych przedsięwzięć angażujących młodzież obu miast.
Yiwu (Chiny)

Przedmiotem korespondencji ze stroną chińską była prezentacja potencjału miasta w dorocznych targach
organizowanych w Yiwu.

We wrześniu 2019 roku, z inicjatywy jaworznickiego przedsiębiorcy, miasto gościło delegację z ukraińskiej
Baryszewki, składającą się z lokalnych przedsiębiorców, pracowników kultury oraz młodzieżowego zespołu
wokalno-tanecznego Yunist. W ramach pobytu goście wizytowali placówki szkolne, instytucje i organizacje
w regionie, przedstawiając swoje miasto i jego ofertę. Dodatkowo artyści wystąpili z programem tanecznowokalnym m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie.
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24. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych są wypadkową zdefiniowanych wyzwań określających
rozwój Jaworzna, których celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze społecznym
i gospodarczym. Są one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, jak również zmieniające się warunki
wynikające z procesów globalizacji i zmian demograficznych. Przedsięwzięcia w obszarze społecznym
i infrastrukturalnym realizowane są w oparciu o poszanowanie zrównoważonego rozwoju.
Efekty działań w obszarze:

W 2019 roku gmina realizowała 50 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
7 projektów otrzymało dofinansowanie:
•
•
•
•
•
•
•

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9;
Centrum Usług Społecznych;
Maluch+ Utworzenie filii żłobka w budynku przy ul. Towarowej 61;
Dobry strat – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku w budynku
przy ul. Towarowej 61;
Przebudowa ul. Martyniaków;
Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody
zanieczyszczonej pestycydami o akronimie LIFE;
Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035.

Ich realizacja przewidziana jest w 2020 roku.
Miasto złożyło także wnioski o dofinansowanie następujących przedsięwzięć: Pomnik Chwały Lotnictwa
Polskiego w Jaworznie oraz Jaworzno – edukacja przyszłości.
Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych i realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe przy
udziale funduszy zewnętrznych, wykaz wniosków które otrzymały dofinansowanie oraz wykaz złożonych
wniosków o dofinansowanie w 2019 roku wraz ze wskazaniem ich wartości, źródeł finansowania, wysokości
wkładu własnego miasta oraz jednostki realizującej zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.
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25. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE
W 2019 roku miasto realizowało szereg inwestycji mających zaspakajać potrzeby i poprawiać komfort życia
mieszkańców, wydatkując na ten cel 38 355 565,30 zł.

Realizacje prowadzone w 2019 roku w zakresie inwestycji i remontów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego
Raportu.
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26. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W 2019 roku przeprowadzono procedury w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw
na podstawie wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (postępowania prowadzone na podstawie ustawy) oraz metryk spraw (postępowania
prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień).

Efekty działań w obszarze:

Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
•

procedury ustawowe – 52,

•

procedury regulaminowe – 55.

Wydatkowane środki wg sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2019 rok, przekazanego prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych:
•

w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie przepisów ustawy:
34 129 152,85 zł netto,

•

w wyniku postępowań prowadzonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy:
17 551 177,32 zł netto.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie: www.bip.jaworzno.pl.
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27. WYKONANIE UCHWAŁ RADY
Do właściwości rady gminy – organu stanowiącego i kontrolnego, wybieranego na pięcioletnią kadencję,
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych
czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także
w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy
ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
W roku 2019 Rada Miejska w Jaworznie stanowiła w formie uchwał o sprawach z zakresu:
•

komunalnego i ochrony środowiska,

•

zdrowia i spraw społecznych,

•

gospodarowania mieniem,

•

urbanistyki i architektury,

•

konsultacji społecznych,

•

zarządzania kryzysowego,

•

geodezji i kartografii,

•

spraw finansowo-podatkowych,

•

funduszy zewnętrznych,

•

edukacji,

•

działalności Rady Miejskiej.

Łącznie na 12 zwołanych w trakcie roku sesjach (10 zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych) Rada Miejska podjęła
184 uchwały. Wszystkie uchwały podjęte w 2019 roku zostały wykonane zgodnie z wydanymi zarządzeniami
i zawartymi umowami.
Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie w 2019 roku wraz z określeniem
sposobu ich wykonania zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

44

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK

44

Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI I JEDNOSTKI PODLEGŁE
PRZY UDZIALE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2019 2019 ROKU
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Lp.

Nazwa i zakres projektu

Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych
w miejskich obszarach zurbanizowanych (ang. „Integrated Approach
to Management of Groundwater quality In functional urban Areas”),
nr „CE32”, o akronimie AMIIGA
Okres realizacji: 1.09.2016 r. - 31.10.2019 r.
Głównym celem projektu było wypracowanie strategii zarządzania
zanieczyszczonymi wodami podziemnymi, pochodzącymi zwłaszcza
z terenów poprzemysłowych. W ramach działań pilotażowych, w dolinie
1.
potoku Wąwolnica, wykonano demonstracyjną, testową barierę
bioreaktywną, celem przetestowania skuteczności tej innowacyjnej metody
pasywnego oczyszczania wód podziemnych na szlaku migracji zanieczyszczeń
pestycydami pochodzącymi z Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A.
w Jaworznie. Wykonano również nowe punkty pomiarowe oraz udrożniono
istniejące, częściowo zdewastowane punkty monitoringowe, umożliwiające
prowadzenie monitoringu ilościowego i jakościowego wód podziemnych
w rejonie Zakładów Chemicznych.
Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie
Okres realizacji: 01.04.2019 r. - 31.10.2019 r.
Projekt dotyczył siedlisk o dużej bioróżnorodności, cennych przyrodniczo,
silnie zagrożonych wskutek zaniechania użytkowania (koszenia, wypasu).
2. Głównym celem projektu była ochrona muraw kserotermicznych
na poziomie siedliskowym oraz gatunkowym poprzez przywrócenie
odpowiednich warunków siedliskowych i zróżnicowania biologicznego
murawom kserotermicznym zlokalizowanym na terenie Zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Uroczysko Sodowa Góra, poprzez

Wartość projektu
(całkowita)

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

72.876,09 zł

Wydział Ochrony
Środowiska

58.936,52 zł

Wydział Ochrony
Środowiska

392.751,48 zł
465.627,57 zł

Program Interreg
CENTRAL EUROPE
CE32 AMIIGA

35.923,48 zł
94.860,00 zł

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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Lp.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

prowadzenie wypasu owiec, koszenia mechanicznego roślinności inwazyjnej
oraz likwidacji buchtowiska.
Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla
rowerów i systemem roweru miejskiego
Okres realizacji: 01.04.2016 r. - 30.06.2019 r.
Projekt był realizowany w śródmiejskiej części Jaworzna i był kontynuacją
25.170.485,08 zł
procesu, zmierzającego do zwiększenia udziału podróży komunikacją
publiczną, rowerami oraz pieszo, kosztem komunikacji indywidualnej. Polegał
Regionalny Program
na: kompleksowej przebudowie zintegrowanego centrum przesiadkowego,
Wydział Inwestycji
3.
39.757.085,49 zł
Operacyjny
14.586 600,41 zł
w ramach którego przebudowane zostały wiaty przystankowe wraz
Miejskich
Województwa
z zatokami, budowie parkingu Park&Ride oraz Bike&Ride z zapleczem
Śląskiego na lata 2014sanitarnym, budowie 11 km dróg dla rowerów, w tym pierwszej w kraju
2020
bezkolizyjnej velostrady - dwupasmowej drogi dla rowerów z kładkami
i tunelem na skrzyżowaniach z ulicami, łączącej z MCIT największe osiedla
oraz wdrożeniu systemu roweru miejskiego. Zakończono wszystkie prace
i roboty budowlane.
Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80
w Jaworznie
Okres realizacji: 04.12.2017 r. - 30.06.2019 r.
Projekt dotyczył modernizacji energetycznej hali. W ramach zadania
ocieplono przegrody zewnętrzne hali (ściany zewnętrzne, stropodachy, strop
nad wejściem do obiektu i wystający poza obrys budynku strop nad
parterem). Wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe.
4. Zmodernizowano instalację c.o. (instalacja niskopojemnościowych 11.701.839,16 zł
grzejników płytowych, zaworów termostatycznych, zaizolowanie
przewodów). Wymieniono oświetlenie budynku zastępując tradycyjne
świetlówki systemem bazującym na oświetleniu LED, wyposażonym
w energooszczędne oprogramowanie. Działania te pozwolą w znacznym
stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną,
co z kolei w bezpośredni sposób przełoży się na zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń ze źródła zdalaczynnego do atmosfery.

5.

Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Jaworzna – przebudowa skrzyżowania
6.497.300,00 zł
ul. św. Wojciecha z ul. Podwale

6.374.431,96 zł
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko 20142020

3.960.400,00 zł

5.327.407,20 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

2.536.900,00 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich
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Lp.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Okres realizacji: 20.07.2018 r. - 30.04.2019 r.
Projekt polegał na przebudowie jezdni, chodników i sieci podziemnych ulicy
Podwale.
Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie
Chopina
Okres realizacji: 08.2015 r. - 07.2019 r.
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie i zazielenienie blisko 3,6 ha
terenu pokopalnianego w centrum miasta (w tym 2,5 ha biologicznie
czynnych obszarów nowej zieleni). Obszar jest przeznaczony na cele
6. rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. W ramach zadania wykonano m.in.: 9.422.642,68 zł
ścieżkę edukacyjną zawierającą eksponaty odnoszące się do górniczej tradycji
Jaworzna (kolejka podziemna, koło z wieży wyciągowej, platforma kolejowa,
organ urobczy kombajnu oraz rzeźba biedaszybu); makietę kopalni JacekRudolf; założenie przestrzenne o pow. ok. 350 m2, prezentujące dzieje
kopalni na przestrzeni lat 1880-1947; plac zabaw dla dzieci wyposażony
w zabawki sensoryczne.
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11
w Jaworznie
Okres realizacji: 23.08.2016 r. - 30.08.2019 r.
Przedsięwzięcie obejmowało kompleksową termomodernizację budynków.
Realizacja projektu wynikała z audytów energetycznych i pozwoliła
7.
2.917.473,96 zł
w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną,
co z kolei w bezpośredni sposób przełożyło się na zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń z kotłowni i źródła zdalaczynnego do atmosfery. Wykonano:
modernizację instalacji c.o.; ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu;
wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej.
Przebudowa ulicy Podwale w Jaworznie
Okres realizacji: 08.2018 r. - 04.2019 r.
Zadanie polegało na przebudowie 455 mb ul. Podwale od skrzyżowania z ul.
8. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. 3-go Maja. Szczegółowy zakres prac 3.191.014,99 zł
obejmował: przebudowę istniejącej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni do
szer. 6,0 m (2x3,0m), przebudowę przystanków i zatok autobusowych,
przebudowę istniejących skrzyżowań ulic oraz zjazdów publicznych poprzez

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

4.403.860,34 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

510.477,93 zł

Wydział Zarządzania
Funduszami i
Strategii/
Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

1.601.014,99 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

Ministerstwo
Finansów, z rezerwy
subwencji ogólnej

5.018.782,34 zł
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko 20142020

2.406.996,03 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

1.590.000,00 zł
Śląski Urząd
Wojewódzki
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Lp.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

89.000,00 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

58.436,80 zł

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

61.200,00 zł

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

0,00 zł

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

dostosowanie ich geometrii do obowiązujących przepisów, przebudowę
zjazdów, przebudowę i budowę obustronnego chodnika z elementów
betonowych (szerokość zasadnicza 2,0m≥1,5m), budowę zatok postojowych
wzdłuż jezdni, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci
elektroenergetycznej i oświetleniowej w celu doświetlenia przejść dla
pieszych oraz wiat przystankowych, zabezpieczenie sieci podziemnych,
oznakowanie pionowe i poziome, montaż elementów małej architektury.
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Jaworznie w budynku
przy ul. Glinianej 12
Okres realizacji: 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r.
9. W ramach zadania dostosowano pomieszczenia przy ul. Glinianej 12
do standardów lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych
oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania
Klubu.
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” filia działalności Klubu Seniora
„Pod Arkadami” w Jaworznie w budynku przy ul. Matejki 24D
Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Najważniejszym celem projektu było motywowanie środowiska osób
starszych 60+ do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększenia
10.
udziału w życiu społecznym. W ramach zadania zakupiono materiały
i przedmioty umożliwiające prowadzenie zajęć rękodzielniczych oraz
zapewniono organizację wycieczek i spotkań. Wsparcie obejmowało
realizację usług: socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych,
sportowo-rekreacyjnych, terapii zajęciowej.

150.000,00 zł
239.000,00 zł

45.381,60 zł
103.818,40 zł

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
Wieloletni Program
Senior+
31.920,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Jaworznie
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18
Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
11. Zadanie polegało na dofinansowaniu działań zapewniających funkcjonowanie
placówki, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka o zajęcia fizjoterapeutyczne,
zajęcia ruchowe, zajęcia z treningu pamięci, zwiększenie liczby godzin
wsparcia psychologicznego.

93.120,00 zł

Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie

425.309,06 zł

12.

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i polityki
Społecznej
Wieloletni Program
Senior+

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
Wieloletni Program
Senior+
425.309,06 zł
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Lp.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Okres realizacji: 01.09.2017 r. - 30.08.2019 r.
Celem projektu było zwiększenie efektywności pracy wykonywanej przez
pracowników socjalnych w obszarze pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

147.840,00 zł

Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - program
wyrównywania różnic między regionami
Okres realizacji: 07.2019 r. - 12.2019 r.
14.
Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 6 osób
niepełnosprawnych zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia poprzez
objęcie wsparciem w postaci szkoleń zawodowych.

33.450,00 zł

Planeta Ziemia – utworzenie zielonych pracowni – w Szkole Podstawowej
nr 7 w Jaworznie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
16.
Okres realizacji: 06.05.2019 r. - 10.11.2019 r.
Przedmiotem projektu było utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

14.393,50 zł

Wydział Edukacji

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

E-kompetencje cyfrowe - aktywizacja osób bezrobotnych
Okres realizacji: 07.2018 r. - 08.2019 r.
Przedmiotem projektu była aktywizacja 264 osób w wieku 25+,
13. zamieszkujących na terenie miasta, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz osób pracujących, zainteresowanych
zdobyciem lub uzupełnieniem kompetencji cyfrowych, w szczególności:
kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami.

Wspólnie o Funduszach Europejskich - działania informacyjno-promocyjne
w ramach III Jaworznickiego dnia dla biznesu
Okres realizacji: 09.2019 r.
Przedmiotem projektu było zorganizowanie działań informacyjno15.
promocyjnych podczas III. Jaworznickiego dnia dla biznesu, celem wsparcia
przedsiębiorczości w Jaworznie, motywowania do jej rozwoju oraz tworzenia
nowych miejsc pracy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz promocja
oferty wsparcia instytucji publicznych.

Kwota i źródło
finansowania

147.840,00 zł
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020

33.450,00 zł
PFRON

14.130,00 zł
14.130,00 zł

Fundusz Spójności
z Programu
Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020
56.119,85 zł

70.513,35 zł

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

Wkład własny
prywatny

Biuro Gospodarki
Komunalnej

363.239,00 zł

Wydział Zarządzania
Kryzysowego
i Ochrony Ludności

1.142,93 zł

Wydział Zarządzania
Kryzysowego
i Ochrony Ludności

czy chemiczno-fizycznych. W ramach programu zakupiono wyposażenie
i sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowo utworzonych pracowni.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna
Okres realizacji: 16.05.2019 r. - 30.09.2019 r.
Celem projektu było usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych
17. obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu
na środowisko. Programem były objęte nieruchomości, z których pochodzą
odpady zawierające azbest zlokalizowane na terenie miasta, ujęte
w "Inwentaryzacji szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Miasta Jaworzna", stanowiące własność osób fizycznych.

132.831,29 zł
132.831,29 zł

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

100.000,00 zł
Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Program Modernizacji remiz OSP – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Jaworzna w latach 2015-2020
18. Okres realizacji: 24.09.2019 r. - 13.12.2019 r.
Projekt polegał na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu.

823.239,00 zł

100.000,00 zł
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
260.000,00 zł
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla Ochotniczych
Straży Pożarnych – na Osiedlu Stałym oraz w Ciężkowicach
Okres realizacji: 08.05.2019 r. - 31.07.2019 r.
Projekt polegał na podejmowaniu działań w zakresie wsparcia i rozwoju
19.
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań
ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia

113.150,55 zł
114.293,048 zł

Ministerstwo
Sprawiedliwości
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Wartość projektu
(całkowita)

Nazwa i zakres projektu

Kwota i źródło
finansowania

Wkład własny

Komórka/jednostka
realizująca projekt

160.024,31 zł

Miejska Biblioteka
Publiczna

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

11.186,71 zł

Miejska Biblioteka
Publiczna

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

80.110,00 zł

Wydział Ochrony
Środowiska

przestępstwem – zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych
do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu
przestępstwa.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – projekt realizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie
20. Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 30.11.2019 r.
Projekt dotyczył zakupu nowości wydawniczych książek oraz zbiorów
specjalnych do bibliotek publicznych.
Performatywna książka, Performatywna Biblioteka – projekt realizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie
20.
Okres realizacji: 01.03.2019 r. -15.12.2019 r.
Projekt dotyczył promocji literatury, książki i biblioteki.

55.714,00 zł
215.738,31 zł

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
26.319,00 zł

37.506,71 zł

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
L.p.

Nazwa i zakres projektu

Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – etap III
Okres realizacji: 15.06.2019 r. - 31.10.2021 r.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie procesowi wymierania
populacji chomika europejskiego (Cricelus circetus) na terenie miasta.
Celami towarzyszącymi są ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
i zwierząt, ekosystemów polnych oraz aktywizacja lokalnej społeczności
1.
do działań na rzecz ochrony przyrody. W ramach projektu zaplanowano
prowadzenie monitoringu populacji chomika europejskiego, badania
poziomu jego zmienności genetycznej, prowadzenie hodowli zachowawczej
oraz utrzymanie korytarzy łączących poszczególne populacje na
odizolowanych obszarach: Góra Grodzisko-Jeziorki-Byczyna, poprzez
obsianie ich gatunkami zbóż.

Wartość projektu
(całkowita)

176.940,00 zł
257.050,00 zł

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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Nazwa i zakres projektu

Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony
muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany
Okres realizacji: 1.04.2018 r. - 31.12.2021 r.
Głównym celem projektu jest odtworzenie i ochrona muraw galmanowych
siedlisk cennych przyrodniczo, wzmocnienie różnorodności biologicznej
tych muraw oraz monitorowanie tendencji zmian zachodzących w wyniku
2. aktywnej ochrony tego siedliska. Działania dotyczą obszaru Zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Sadowa Góra, użytku ekologicznego Góra
Wielkanoc oraz rejonu Długoszyna. Obejmują, m. in., prace w zakresie
odtwarzania i utrzymania muraw galmanowych (poprzez usuwanie
gatunków inwazyjnych i ekspansywnych oraz koszenie muraw), kreowania
pokazowej murawy galmanowej oraz odtworzenia populacji Sasanki
(Pulsatilla patens).

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

92.995,00 zł

Wydział Ochrony
Środowiska

165.223,73 zł

Wydział
Zdrowia/Żłobek
Miejski

526.972,00 zł
619.967,00 zł

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie - Żłobek
Miejski w Jaworznie w budynku przy ul. 3 Maja 16
Okres realizacji: 01.07.2018 r. - 30.06.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad
dziećmi w wieku do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę
tj. rodziców, opiekunów prawnych, zamieszkałych na terenie Jaworzna,
3.
1.376.864,40 zł
poprzez utworzenie i funkcjonowanie do dnia 30 czerwca 2020 r. 30 miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone
zostały prace adaptacyjne w budynku przeznaczonym na żłobek oraz
utrzymanie w nim nowych miejsc opieki. Ponadto dokonano
zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
żłobka.
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem
inteligentnego zarządzania flotą pojazdów
Okres realizacji: 03.10.2017 r. - 30.06.2020 r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego
4.
48.788.130,00 zł
publicznego transportu zbiorowego, poprzez zakup 20 elektrycznych
autobusów (5 dziesięciometrowych oraz 15 dwunastometrowych).
W ramach zadania zostaną wybudowane również stacje szybkiego
ładowania na przystankach PODŁĘŻE OSIEDLE, ŁUBOWIEC PĘTLA

Europejski Fundusz
Społeczny

1.211.640,67 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

30.597.560,97 zł
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko 20142020

Biuro Gospodarki
Komunalnej
/Wydział Zarządzania
18.190.569,03
Funduszami
zł
i Strategii/
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.
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Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

113.011,25 zł

Wydział
Edukacji/Centrum
Kształcenia
Praktycznego

69.448,20 zł

Wydział
Edukacji/Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 4

oraz KRAKOWSKA PĘTLA, wraz ze stacją transformatorową przy przystanku
KRAKOWSKA PĘTLA oraz zamontowane ładowarki plug-in.
Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2021 r.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum
Kształcenia Praktycznego, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych 4 nauczycieli zawodu, podnoszenie umiejętności
oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów i wzmacnianie
5. ich zdolności do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek 2.260.224,95 zł
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym poprzez zorganizowanie 70 staży u pracodawców, rozwój
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 130 uczniów, w tym 10
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie do sierpnia 2021 r.
Projekt zakłada też stworzenie warunków kształcenia zawodu,
odzwierciedlających naturalne warunki pracy poprzez utworzenie i
wyposażenie 8 pracowni kształcących w nowych potrzebnych na lokalnym
rynku pracy zawodach.
Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2021 r.
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych 8 nauczycieli zawodu, podnoszenie umiejętności oraz
uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 150 uczniów technikum
6.
1.388.964,00 zł
i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Zadania realizowane
w projekcie to: organizacja 8 kursów, 2 studiów podyplomowych łącznie
dla 8 nauczycieli zawodu, kursy kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe
w formie indywidualnej i grupowej zwiększające szanse na rynku pracy
skierowane do 150 uczestników projektu, w tym 10 osób o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, staże zawodowe dla 78 uczestników projektu,
wyposażenie i doposażenie 3 nowoczesnych pracowni: pracownia

2.147.213,70 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

1.319.515,80 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

9

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK

9

9

L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

61.069,24 zł

Wydział Edukacji

333.349,99 zł

Wydział Edukacji

45.497,63 zł

Wydział Edukacji

dla zawodu technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i
usług gastronomicznych.
Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 1
Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.07.2021 r.
Projekt skierowany jest do 4 szkół podstawowych w Jaworznie: SP nr 21,
SP nr 13, SP nr 2, SP nr 12, 118 uczących się w ww. szkołach oraz
30 nauczycieli, zakładający w zakresie diagnozowanych potrzeb:
wzmocnienie potencjału edukacyjnego, podniesienie o co najmniej 40 %
7.
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku
pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności
pracy metodą eksperymentu 95U/U, rozwój kompetencji i umiejętności
zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK,
nauczanie z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz
WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

549.623,16 zł
610.692,40 zł

Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 2
Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.07.2021 r.
Projekt skierowany jest do 18 szkół podstawowych w Jaworznie: SP nr 1,
SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11,
SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 20, SP nr 22,
745 uczących się w ww. szkołach oraz 108 nauczycieli, zakładający w akresie
diagnozowanych potrzeb: wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
8.
3.333.400,89 zł
podniesienie o co najmniej 40 % kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu
596U/U, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli
w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK, nauczanie
z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów
w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 3
Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.07.2021 r.
9. Projekt skierowany jest do 2 liceów ogólnokształcących w Jaworznie: LO I,
LO IV, 126 uczących się w ww. szkołach oraz 19 nauczycieli, zakładający
w zakresie
diagnozowanych
potrzeb:
wzmocnienie
potencjału

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

3.000.149,90 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

409.478,62 zł
454.976,25 zł

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
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Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

edukacyjnego, podniesienie o co najmniej 40 % kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie
przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą
eksperymentu 101U/U, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych
nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK, nauczanie
z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów
w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
Przebudowa ul. 11 listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką
oraz budową łącznika do DK 79 w Jaworznie
Okres realizacji: 12.11.2019 r. - 30.11.2020 r.
10.
5.816.147,13 zł
Do końca 2019 roku w ramach projektu wykonano łącznik drogowy do
DK 79, rozpoczęto montaż ekranów akustycznych oraz budowę
infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, oświetlenia).
Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią
Okres realizacji: 03.01.2019 r. - 30.09.2020 r.
Projekt zakłada utworzenie parku miejskiego w stylu angielskim z dużą
11. ilością nasadzeń. Park wyposażony zostanie w stojaki na rowery, ławki 3.781.708,97 zł
i kosze na odpady (w tym na psie odchody). Obszar będzie przystosowany
do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Założeniem dla nowego parku
będzie wprowadzenie tam funkcji wypoczynku: aktywnego i biernego.
Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie
- przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 24 w Jaworznie
Okres realizacji: 10.09.2015 r. - 31.10.2020 r.
Projekt polega na rozbudowie i przebudowie placówki. W ramach projektu
12. przewidziano szereg prac budowlanych (nowe konstrukcje, wymianę 7.000.212,72 zł
instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, systemu ogrzewania
i wentylacji, zagospodarowanie terenu, w tym realizację placu zabaw) oraz
zakup wyposażenia do sal, rehabilitacji, kuchni i nagłośnienia. W wyniku
realizacji przedsięwzięcia liczba miejsc przedszkolnych zwiększy się o 58.
Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże
Okres realizacji: 03.2016 r. - 30.10.2020 r.
13.
6.212.261,18 zł
Projekt polega na zahamowaniu degradacji terenów zieleni miejskiej
poprzez odnowę Parku Podłęże. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

3.249.069,38 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

Śląskiego na lata 20142020

2.567.077,75 zł
Fundusz Dróg
Samorządowych

2.101.171,53 zł
Program Operacyjny 1.680.537,44 zł
Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020

Wydział Inwestycji
Miejskich

1.578.519,15 zł
Regionalny Program
Operacyjny
5.421.693,57 zł
Województwa
Śląskiego na lata 20142020
2.291.724,89 zł
Program Operacyjny
Infrastruktura

3.920.536,29 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

Wydział Inwestycji
Miejskich
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Wartość projektu
(całkowita)

Nazwa i zakres projektu

wycinkę drzew i krzewów w złym stanie fitosanitarnym, inwazyjnych oraz
kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, roboty rozbiórkowe
nawierzchni i elementów zagospodarowania, demontaż istniejącego
oświetlenia i realizację nowych elementów oświetlenia LED, budowę sieci
kablowych - doprowadzenie energii do nowych obiektów oraz
przygotowano konstrukcję pod nawierzchnię projektowanych ścieżek
pieszych i pieszo-jezdnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście w Jaworznie
Okres realizacji: 01.2019 r. - 12.2020 r.
Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa 260 osób młodych (do 29
roku życia), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
15. natrafiających na trudności w podejmowaniu zatrudnienia, posiadające 2.591.595,60 zł
ustalony I lub II profil pomocy (formy wsparcia: poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, bon
zatrudnieniowy, bon zasiedleniowy, prace interwencyjne, studia
podyplomowe, bon stażowy).
30+

Wkład własny

Realizator

104.502,65 zł

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

i Środowisko 20142020

Usługi opiekuńcze w Jaworznie – wzrost dostępności i jakości usług
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.
Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym,
osobom i ich otoczeniu, poprzez zwiększenie/udostępnienie możliwości
14. korzystania z usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie 1.492.894,92 zł
w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług
opiekuńczych,
obejmujących
pomoc
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną poprzez
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku
16. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie
Okres realizacji: 01.2019 r. - 12.2020 r.

Źródło finansowania

zarejestrowanych

2.248.378,25 zł

1.388.392,27 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

2.184.196,70 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020
407.398,90 zł
budżet państwa
1.911.121,31 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
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L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa 250 osób w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie
i zamieszkujących na terenie miasta, natrafiających na trudności
w podejmowaniu zatrudnienia, posiadających ustalony I lub II profil pomocy
(formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże,
szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne).
Europejska Kadra – ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej
edukacji dorosłych – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie
Okres realizacji: 01.2019 r. - 10.2020 r.
17. Przedmiotem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji kadry
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z zakresu skutecznych metod
edukacyjnych, służących adaptacji językowej, trudnego klienta, budowania
partnerskich relacji z przedsiębiorcami na tle ciągle zmieniającego się rynku
pracy.

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

0,00 zł

Powiatowy Urząd
Pracy

64.301,00 zł

Wydział Edukacji/
Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

945.301,00 zł

Wydział Geodezji
i Kartografii

Śląskiego na lata 20142020
337.256,94 zł
budżet państwa

229.467,00 zł

Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki
zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie
Okres realizacji: 09.01.2018 r. - 29.08.2020 r.
Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół
i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże,
18.
1.286.034,00 zł
praktyki zawodowe, zajęcia specjalistyczne, kursy. Grupa docelowa
to 240 uczniów i 6 nauczycieli Centrum. Zadania w projekcie: doradztwo
edukacyjno-zawodowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy
z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, praktyki u pracodawców.
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji
publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych
powiatowych rejestrów publicznych
19. Okres realizacji projektu: 2015 r. - 2021 r.
5.924.686,00 zł
Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu zwiększenia
aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez

216.364,00 zł
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020
137.103,00 zł
budżet państwa

1.221.732,30 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020
4.979.385,00 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020
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L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

12.965.535,08 zł

Wydział
Inwestycji
Miejskich

doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem
rzeczywistym w przestrzeni geograficznej wraz z dostosowaniem ich
struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom prawnym
zawartych w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podjęte działania mają na celu
zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania zadań statutowych
przez jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem,
zarówno administracji publicznej jak i społeczeństwu (użytkownikom baz
danych) dostępu do wysokiej jakości danych i świadczenia usług
elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. Aby osiągnąć ww. cele
konieczna będzie również rozbudowa istniejących systemów
teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz infrastruktury technicznej.
W 2019 r. odbyły się trzy przetargi: 3 czerwca, 8 sierpnia oraz 2 października
na wybór wykonawcy zadania, jednak złożone oferty, znacząco przekraczały
zarezerwowane środki. Projekt realizowany jest w partnerstwie,
podmiotem wiodącym jest Dąbrowa Górnicza, a partnerami powiaty:
będziński, bieruńsko-lędziński oraz miasta: Sosnowiec, Jaworzno i Tychy.
Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację
miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie
Okres realizacji: 01.04.2018 r. - 30.09.2020 r.
20. Projekt polega na przywróceniu wartości przyrodniczych i użytkowych 33.539.333,32 zł
poprzez rekultywację akwenu, wraz z przywróceniem właściwych funkcji
przyrodniczych i rozwojem terenów zielonych wokół zbiornika oraz
przywróceniem właściwości użytkowych zdegradowanych terenów wokół.
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.12.2023 r.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności zdolności
21. adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, 8.563.435,00 zł
poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych
zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników
zgodnie z potrzebami pracodawców. Projekt realizowany w partnerstwie.
Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

20.573.798,24 zł
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko 20142020
6.767.429,86 zł
Regionalny Program
Wkład
Wydział Zarządzania
Operacyjny
prywatny
Funduszami
Województwa
(przedsiębiorcy)
i Strategii
Śląskiego na lata 20142020
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L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Termoizolacja Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie wraz z instalacjami
OZE
Okres realizacji: 02.05.2019 r. - 30.06.2021 r.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza i poprawa stanu środowiska naturalnego
na obszarze miasta i terenów przyległych. W ramach projektu zostaną
wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi
na energooszczędne,
przebudowa
dachu
(zapewnienie
pełnej
22. funkcjonalności 3-go piętra, likwidacja mostków cieplnych powodujących 1.994.995,01 zł
niedogrzanie pomieszczeń 3-go piętra) oraz przedłużenie klatek
schodowych do pomieszczeń technicznych na poddaszu (m.in. centrale
wentylacyjne), wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepła dla całego budynku, modernizacja źródła ciepła (kotłownia gazowa),
ocieplenie przewodów grzewczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej), montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej.
Aktywny nauczyciel – Mobilność edukacyjna – projekt realizowany w Szkole
Podstawowej nr 5 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.06.2019 r. - 31.05.2021 r.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie TIK
oraz językowych, podniesienie jakości pracy z uczniami z deficytami oraz
23.
zmotywowanie uczniów do nauki poprzez wprowadzenie metod
aktywizujących oraz poprawę warunków edukacyjnych szkoły. W projekcie
bierze udział 12 nauczycieli przedmiotów, w tym kadra zarządzająca.
W 2019 roku realizowano kursy z języka angielskiego dla uczestników
projektu.
Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym
powietrzu – projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.
24. Projekt polega na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych nauczycieli
w języku angielskim oraz wymianie doświadczeń z nauczycielami krajów
partnerskich poprzez organizację czasu wolnego podczas przerw
międzylekcyjnych uczniów, zapoznanie uczniów z kulturą i tradycjami

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

107.500,30 zł

Wydział Zarządzania
Funduszami i
Strategii/Dom
Pomocy Społecznej

0,00 zł

Szkoła Podstawowa
nr 5/Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

0,00 zł

Szkoła Podstawowa
nr 7/Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

1.887.494,71 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata 20142020

134.183,90 zł
134.183,90 zł

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Erasmus+

94.159,80 zł
94.159,80 zł

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Erasmus+
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Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

0,00 zł

Szkoła Podstawowa
nr 17/Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

0,00 zł

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 4/
Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

0,00 zł

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 2/Miejski Zespół
Obsługi Placówek

krajów partnerskich, prowadzenie zajęć szkolnych dla uczniów, w tym 4
mobilności do Hiszpanii, 3 mobilności do Słowenii i 2 na Litwę, a w 2020 roku
planowane jest 6 mobilności do Grecji.
Uczeń w świecie realnym i wirtualnym – umiejętne wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, projekt realizowany
w Szkole Podstawowej nr 17 w Jaworznie
Okres realizacji: 03.09.2018 r. - 2.03.2020 r.
Głównymi celami w projekcie są: umiejętne wykorzystanie technologii ICT
w komunikacji między nauczycielami a uczniami, wypracowanie nowych
metod nauczania opartych na ICT, wykorzystanie technologii informacyjnej
do zainteresowania uczniów pożytecznymi sposobami spędzania wolnego
25.
czasu: pokazanie uczniom, jak wykorzystać i selekcjonować informacje
dostępne w Internecie, "Co zamiast?" - propozycje zagospodarowania
wolnego czasu bez telefonu, tabletu, Internetu: Świadome bycie offline,
mentoring, rozwijanie kompetencji TIK i doskonalenie językowych wśród
nauczycieli, wspieranie dobrych praktyk w przestrzeni wirtualnej, rozwijanie
kreatywności uczniów, otwarcie na tradycję i kulturę innych państw
europejskich, wspieranie rozwoju placówki. W ramach projektu wyjechało
8 nauczycieli, zorganizowano kursy językowe i kulturowe.
Staże zawodowe Erasmusa – projekt realizowany w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.
Głównym celem projektu jest przygotowanie uczestników do rozpoczęcia
pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy,
26.
w ramach trzytygodniowych staży zawodowych uczniów we Włoszech
i Portugalii. Na praktyki łącznie w 2019 i 2020 roku wyjedzie 64 uczniów
i 8 opiekunów. W ramach projektu organizowane są kursy językowe,
pedagogiczne i kulturowe. Planowane są zakupy materiałów reklamowych
i biurowych do obsługi projektu.
Europejski wymiar kształcenia – projekt realizowany w Zespole Szkół
27. Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

95.937,83 zł
95.937,83 zł

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
2014-2020

636.604,64 zł
636.604,64 zł

617.627,78 zł

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Erasmus+

617.627,78 zł
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Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Celem projektu jest przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy
zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy, w ramach
4 tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech. Na praktyki łącznie
wyjechało 56 uczniów i 4 opiekunów. W ramach projektu zorganizowano
kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe, a do obsługi projektu zakupiono
materiały reklamowe i biurowe, drukarkę, laptop i niszczarkę.
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego „Nauczyciel sukcesu” – projekt realizowany w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie
Okres realizacji: 01.10.2018 r. - 31.08.2020 r.
28. Celem projektu jest udoskonalenie warsztatu oraz wprowadzenie
nowoczesnych metod nauczania języka obcego oraz doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem obcym przez nauczycieli nie
będących nauczycielami języków obcych. W ramach projektu wyjechało
10 nauczycieli, zorganizowano kursy językowe i kulturowe.
Mobilność edukacyjna – Europejskie zawody przyszłości – projekt
realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3
Okres realizacji: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.
Celem projektu jest nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności
zawodowych
wymaganych
na
rynku
pracy
potwierdzonych
29.
międzynarodowym certyfikatem, zachęcanie do nauki języków obcych
i rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku
angielskim, niemieckim i hiszpańskim. W ramach projektu organizowane są
kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. W 2019 roku staże odbyło
38 stażystów i 5 opiekunów.

119.922,28 zł

Źródło finansowania

Wkład własny

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
2014-2020

OświatowoWychowawczych

119.922,28 zł
0,00 zł

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 3/Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

0,00 zł

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 3/Miejski Zespół
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
2014-2020

594.621,45 zł
594.621,45 zł

Realizator

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Erasmus+
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WNIOSKI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU
L.p.

Nazwa i zakres projektu

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie
Okres realizacji: 02.11.2018 r. - 30.09.2020 r.
Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku
przedszkola, w którym funkcjonuje również publiczny Żłobek Miejski.
1. Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć
zapotrzebowanie na energię cieplną, emisję CO2 do atmosfery i pyłu oraz
zużycie energii pierwotnej w budynku. W ramach projektu przewiduje się
ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę drzwi
zewnętrznych stalowych.

Wartość projektu
(całkowita)

4.

Wkład własny

Realizator

78.562,12 zł

Wydział
Zarządzania
Funduszami
i Strategii/Miejski
Zespół Obsługi
Placówek
OświatowoWychowawczych

313.655,93 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

437.500,00 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

159.516,58 zł

Wydział Zdrowia

445.185,37 zł
523.747,49 zł

Centrum Usług Społecznych w Jaworznie
Okres realizacji: 01.10.2018 r. - 30.06.2021 r.
Projekt, wraz z projektem komplementarnym z EFS, polegać będzie na
uruchomieniu i doposażeniu Centrum Usług Społecznych, w którym
realizowane będą kompleksowe usługi dla społeczności lokalnej przede
wszystkim z obszarów objętych programem rewitalizacji. Część EFRR:
projektuje się przebudowę z rozbudową i nadbudową oraz zmianę sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na CUS. Inwestycja przewidziana jest do
2. realizacji na działce nr 67/1 w obr. 257 przy ul. Plac Św. Jana w Jaworznie. Na 2.329.710,74 zł
parterze zaprojektowano hol wejściowy, 2 sale wielofunkcyjne,
pomieszczenie socjalne, techniczne, gospodarcze oraz zespół toalet. Na I i II
piętrze w zasadzie powtórzono program parteru. Przewidziano możliwość
wydzielenia (zamykania) poszczególnych kondygnacji w przypadku różnych
godzin funkcjonowania poszczególnych segmentów Centrum. Projektowany
budynek wyposażony będzie w instalację: wodociągową, kanalizacyjną,
elektroenergetyczną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, wentylacji
mechanicznej.
MALUCH + Utworzenie filii żłobka w budynku przy ul. Towarowej 61
Okres realizacji: 08.2020 r.
3.
Celem projektu jest dostosowanie pomieszczeń dla 70 dzieci do lat 3 w filii
żłobka miejskiego.

Źródło finansowania

2.187.500,0 zł

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

2.016.054,81 zł
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

1.750.000,00 zł
Program Maluch+
1.169.788,22 zł

Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
1.329.304,80 zł
w jaworznickim żłobku w budynku przy ul. Towarowej 61
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L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.10.2021 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad
dziećmi w wieku do 3 lat, dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców
i/lub opiekunów prawnych zamieszkałych w Jaworznie. Żłobek ma zapewnić
miejsce opieki dla 70 dzieci.

Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035
Okres realizacji: 17.09.2019 r. - 30.09.2020 r.
7. Wdrażanie strategii przyczyni się do osiągnięcia zobowiązań wynikających
z art. 35-37 i art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. Dodatkowo stymulowanie rozwoju transportu

Wkład własny

Realizator

5.000.000,00 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

157.500,00 €

Wydział Ochrony
Środowiska

40.000,00 zł

Wydział
Zarządzania
Funduszami
i Strategii

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie
Okres realizacji: 01.2020 r. - 10.2022 r.
W ramach projektu planuje się: przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego poprzez dobudowę prawoskrętu, poprawę warunków
5. dotyczących odwodnienia drogi, doświetlenie 3 szt. przejść dla pieszych, 10.000.000,00 zł
nową organizację ruchu pionową i poziomą, zabezpieczenie sieci
kolidujących infrastruktury drogowej, budowę dwóch zbiorników
retencyjnych, chodników i krawężników. Długość wnioskowanego odcinka
to 1,92 km.

Innovative technology based on constructed wetlands for treatment
of pesticide contaminated waters/Innowacyjna technologia oparta
na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody
zanieczyszczonej pestycydami o akronimie LIFE
Okres realizacji: 01.2020 r. - 12.2023 r.
6.
Celem projektu jest przetestowanie pasywnego systemu fitoneutralizacji
wody powierzchniowej zanieczyszczonej związkami HCH, pod postacią
zabudowanych mokradeł. Dodatkowo, w ramach projektu planuje się
wykonanie bazy danych zbierającej wyniki badań prowadzonych dotychczas
w dolinie Wąwolnicy, wraz z interaktywną mapą.

Źródło finansowania

343.890,00 €

5.000.000,00 zł
Fundusz Dróg
Samorządowych

186.390,00 €
dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach
Programu LIFE (umowa
o udzielenie dotacji nr
LIFE18ENV/CZ/000374,
zawarta 21.10. 2019 r.
między Komisją Europ.
a Uniwersytetem
Techniczn. w Libercu)
507.963,00 PLN
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
50.0000,00 zł

90.000,00 zł

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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L.p.

Nazwa i zakres projektu

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

zeroemisyjnego na terenie gminy przyczyni się do poprawy jakości
powietrza, ograniczenia hałasu, rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez
inwestycje w innowacyjne technologie związane zarówno z rozwojem
branży samochodów elektrycznych, jak i infrastruktury jej towarzyszącej
(stacje ładowania, zarządzanie ruchem, informatyzacja procesów itp.),
zarówno na etapie koncepcji, budowy jak i eksploatacji. Dodatkowo nowo
powstałe punkty ładowania, punkty wypożyczania pojazdów generować
będą mogły korzyści społeczno-gospodarcze zarówno po stronie
nowopowstałych miejsc pracy, jak i podatków lokalnych. Realizacja Strategii
skierowana będzie do szerokiej grupy docelowej, tzn. zarówno
do podmiotów gospodarczych będących zainteresowanych w inwestowanie
w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną, jak i osób prywatnych
będących użytkownikami i odbiorcami oferowanych usług. Finalnie w wyniku
wdrożenia rozwiązań zeroemisyjnych i elementów Smart City korzyści
wynikające z poprawy jakości powietrza, ograniczenia ruchu pojazdów
indywidualnych oraz poprawie płynności ruchu odczuwać będą wszyscy
mieszkańcy. Miasto poprzez osiągnięcie zamierzonych efektów Strategii
podniesie swoją konkurencyjność i atrakcyjność na tle miast ościennych
oraz całej aglomeracji.
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POZOSTAŁE ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W 2019 ROKU
L.p.

Nazwa i zakres projektu

Pomnik Chwały Lotnictwa Polskiego w Jaworznie – trwa procedura oceny
wniosku
Okres realizacji: 03.02.2020 r. - 30.11.2020 r.
Zadanie polega na budowie pomnika oddającego hołd lotnikom,
pochodzącym z Jaworzna, którzy zginęli w obronie Ojczyzny. Pomnik ma być
1. wykonany z granitu, którego fundament stanowi płyta o wymiarach 6x6m,
na którym (w miejscu centralnym) postawiony będzie blok granitowy
w formie prostopadłościanu o podstawie 0,8x0,8m, wysoki na 5m
i uwieńczony symbolami Polskich Sił Powietrznych, w tym rzeźbą Orła
Polskich Sił Powietrznych oraz logotypem Światowego Stowarzyszenia
Lotników Polskich.
Jaworzno – edukacja przyszłości – trwa procedura oceny wniosku
Okres realizacji: do 30.04.2024 r.
Program ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej
na terenie kraju przez podniesienie jakości środowiska naturalnego,
dostępności i standardu życia mieszkańców. Koncepcja rozwoju Jaworzna
ukierunkowana będzie na realizację przekształceń otwierających się
na nowe,
zróżnicowane
zapotrzebowania
społeczno-gospodarcze
i wspieranie ich realizacji rozwojem partycypacji społecznej oraz aktywizacją
partnerskich inicjatyw społecznych, edukacyjnych i gospodarczych.
W kontekście zidentyfikowanych problemów celami projektu są:
2. • W wymiarze demograficznym, zwiększenie liczby mieszkańców
Jaworzna, zwiększenie liczby osób w wieku produkcyjnym na skutek
podjęcia działań zmierzających do zachęcenia osiedlenia się
w Jaworznie mieszkańców spoza miasta, ograniczenie trendów
związanych ze starzeniem się populacji miasta.
• W wymiarze gospodarczym, celem jest tworzenie warunków,
do rozwijania i kreowania nowych działalności gospodarczych
i rozwijania istniejących.
• W wymiarze społecznym, celem jest budowanie miasta o wysokim
poziomie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, w którym
mieszkają dobrze wykształceni mieszkańcy.

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

300.000,00 zł

Wydział Inwestycji
Miejskich

0,00 zł

Wydział
Zarządzania
Funduszami
i Strategii

300.000,00 zł
600.000,00 zł

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Od 3 do 10 mln €
Nie określono

Europejski Obszar
Gospodarczy 2014-2021
i Norweski Mechanizm
Finansowy 2014-2021
oraz budżet państwa
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Nazwa i zakres projektu

•

Wartość projektu
(całkowita)

Źródło finansowania

Wkład własny

Realizator

W wymiarze instytucjonalnym, usprawnienie i podniesienie
standardów działania samorządu poprzez tworzenie trwałych
mechanizmów uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym
i społeczności lokalnych, trwałe włączenie ich w procesy decyzyjne.
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok

REALIZACJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW W 2019 ROKU
• Miejskie Centrum Integracji Transportu (MCIT): Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg

dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynierskimi

Plan wydatków na 2019 rok – 11 648 017,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 6 361 664,96 zł, w tym:
o

Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych (Centrum)

Opis zadania: Budowa nowych wiat przystankowych w Centrum wraz z zapleczem sanitarnym
i pomieszczeniami handlowymi oraz przebudową zatok autobusowych (centrum przesiadkowe).
Projektant: Nowa Projekt Agnieszka Nowak z Oświęcimia, ARCHAZ Biuro Projektów i Nadzoru
Inwestycji Anna Zawiła z Katowic.
Wykonawca: GARDENBUD Sp. z o.o. z Krakowa.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 1 800 000,00 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata
2014-2020.
Postęp inwestycji w roku 2019:
Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.
o

Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym

Opis zadania: Budowa parkingu rowerowego z zadaszeniem membranowym, budynkiem socjalnym
z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami usługowymi wraz ze zmianą nawierzchni wokół placu,
budową miejsc postojowych i zmianą organizacji ruchu na Placu Górników.
Projektant: DROCAD z Tychów.
Wykonawca: GARDENBUD Sp. z o.o. z Krakowa.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 324 000,00 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata
2014-2020.
Postęp inwestycji w roku 2019:
Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.
o

Budowa kładki oraz parkingu przy ul. Królowej Jadwigi

Opis zadania: Budowa połączenia pieszo-rowerowego hali widowiskowo-sportowej z centrum
przesiadkowym w postaci kładki oraz budową zadaszonego parkingu żelbetowego z automatyką
parkingową wraz z zagospodarowaniem dachu parkingu ciągami pieszo-rowerowymi, zielenią
i elementami małej architektury.
Projektant: Protechni Con Maciej Zuchowicz Konstrukcje Inżynierskie z Krakowa.
Wykonawca: DOMBUD S.A. z Katowic.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 11 263 325,00 zł, umowa dofinansowana z RPO WSL na lata
2014-2020.
Postęp inwestycji w roku 2018:
Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.
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o

Rower Miejski – wdrożenie systemu wypożyczalni rowerowych w Jaworznie na ok. 200 rowerów,
w tym rowerów elektrycznych (po przebudowie Placu Górników)

Opis zadania: Uruchomienie systemu roweru miejskiego stanowiącego alternatywę do transportu
komunikacją miejską i samochodową. System oparty na budowie wypożyczalni rowerów, w tym
elektrycznych zlokalizowanych w ważnych punktach miasta.
Wykonawca: nie wyłoniony.
Postęp inwestycji w roku 2019:
Opracowanie alternatywnej koncepcji systemu roweru miejskiego.
• Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską, ul. Wachlowskiego, ul. św. Wojciecha,

ul. Podwale, ul. 11 Listopada

Plan wydatków na 2019 rok – 5 978 000,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 2 978 396,02 zł, w tym:
o

Przebudowa ul. Podwale

Opis zadania: Przebudowa ulicy Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha
do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada wraz z budową murów oporowych, przebudową kładki
dla pieszych oraz infrastrukturą techniczną i przebudową ulicy św. Wojciecha na odcinku od Placu
św. Jana do skrzyżowania z ulicą Północną wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie współfinansowane
przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., które są odpowiedzialne za przebudowę sieci wod-kan w tych
ulicach.
Projektant: Alma Projekt ze Sławkowa.
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 9 956 620 zł, w tym zakres robót związany z przebudową
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowany przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w kwocie
1 813 020,00 zł, umowa dofinansowania ze środków zewnętrznych Województwa Śląskiego.
Postęp prac w roku 2019:
Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji.
o

Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ulicy 11 Listopada i ulicy Grunwaldzkiej
wraz z przebudową ulicy 11 Listopada w Jaworznie

Opis zadania: Zadanie polega na przebudowie ulicy 11 Listopada wraz z budową nowego śladu
włączenia do Trasy Śródmiejskiej.
Wykonawca: Drogopol - ZW Sp. z o.o.
Wartość robót budowlanych: 6 429 955,22 zł.
Postęp inwestycji w roku 2019:
Przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonano kanalizację deszczową, podbudowę jezdni
na odcinku nowego łącznika oraz rozpoczęto zabudowywanie ekranów akustycznych.
• MtdA Etap 6 – budowa wiaduktu w Byczynie

Plan wydatków na 2019 rok – 2 020 262,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 1 900 686,55 zł.
Opis zadania: Budowa nowego śladu DK 79 wraz z budową estakady drogowej w Byczynie w Jaworznie.
Projektant: EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.
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Postęp prac w roku 2019:
Przygotowano i rozpoczęto procedurę wykupu nieruchomości kolidujących z inwestycją w ramach decyzji
ZRID.
• Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej

Plan wydatków na 2019 rok – 5 055 022,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 2 932 019,64 zł, w tym:
o

Remont elewacji oraz termomodernizacja budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej (realizacja połączona z budową Parkingokładki)

Opis zadania: Roboty termomodernizacyjne hali widowiskowo-sportowej z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz budowa budynków magazynowych.
Projektant: Architektura i Sztuka Mirosław Rąbalski z Gliwic.
Wykonawca: Dombud S.A. z Katowic.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 13 477 006,40 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata
2014-2020.
Postęp prac w roku 2019:
Zadanie zakończone.
o

Wykonanie zagospodarowania terenu przy hali widowiskowo-sportowej – etap I

Opis zadania: Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wokół hali wraz z przebudową
oświetlenia zewnętrznego i montażem małej architektury.
Projektant: Architektura i Sztuka Mirosław Rąbalski z Gliwic.
Wykonawca: Dombud S.A. z Katowic.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 072 540,00 zł.
Postęp prac w roku 2019:
Wykonano roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu.
o

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hali widowiskowo-sportowej

Opis zadania: Wykonanie przeciwpożarowego dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), systemu
oświetlenia awaryjnego (SO) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP) wewnątrz hali.
Projektant: POŻFIRE Bogdan Kosowski z Chrzanowa.
Wykonawca: IMEKA Sp. z o.o. Sp.k. z Jaworzna.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 895 440,00 zł.
Postęp prac w roku 2019:
Przekazano plac budowy wykonawcy, rozpoczęto montaż instalacji systemów.
o

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach hali widowiskowo-sportowej

Opis zadania: Wykonanie remontu pomieszczeń hali wraz z renowacją parkietu do gry.
Projektant: Pracownia Architektoniczna Jerzy Makowski z Jaworzna.
Wykonawca: PPUH WOGAZ z Jaworzna.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 907 740,00 zł.
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Postęp prac w roku 2019:
Przekazano plac budowy wykonawcy, rozpoczęto roboty remontowe poszczególnych pomieszczeń.
• Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – Wodny Plac

Zabaw, Park Podłęże, Park Chrząstówka

Plan wydatków na 2019 rok – 5 323 386,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 4 907 421,05 zł, w tym:
o

Planty – Zielone Centrum Jaworzna zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – Wodny Plac
Zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis zadania: Zagospodarowanie terenu przylegającego do hałdy Chopina wraz z obszarem
tzw. Jaworznickich Plant, w tym między innymi: nasadzenie zieleni wysokiej drzew, krzewów, posianie
łąki kwietnej. Założenie trawników z rolki, wykonanie automatycznego nawodnienia zieleni
i elementów małej architektury, w tym pergoli na głównych ciągach pieszych.
Projektant: Pracownia Architektoniczna Atelier Aleksandra Kośny z Bytomia.
Wykonawca: Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 1 488 412,80 zł, umowa dofinansowana z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Postęp prac w roku 2019:
Zadanie zrealizowane.
o

Zagospodarowanie terenów zieleni – Park Podłęże

Opis zadania: Zmiana zagospodarowania Parku Podłęże, w tym przebudowa istniejącego układu
komunikacyjnego ścieżek, przedeptów wraz z budową elementów małej architektury, boisk, wybiegów
dla psów, ścieżek sensorycznych i łąk kwietnych.
Projektant: GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. o.o. z Warszawy.
Wykonawca: Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 6 988 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Postęp prac w roku 2019:
Wykonano podbudowę i nawierzchnie dla nowych alejek spacerowych; wykonano roboty ziemne
dla przyszłych obiektów sportowych i rekreacyjnych, rozpoczęto budowę fontanny. Pozostałe prace
przewidziano w roku 2020.
• Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24

Plan wydatków na 2019 rok – 4 912 563,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 2 076 893,38 zł.
Opis zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 24 (os. Łubowiec) polegająca
na rozbiórce istniejącego budynku i stworzeniu nowoczesnego, wielosegmentowego przedszkola
z oddziałami integracyjnymi dla dzieci.
Projektant: Pracownia Projektowa PiK z Żor.
Wykonawca: Arco System Sp. z o.o. z Oświęcimia.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 8 347 013,13 zł, umowa dofinansowana z RPO na lata 2014-2020.
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Postęp prac w roku 2019:
W związku z opóźnieniami w realizacji zadania i brakiem postępu prac, pismem z 23.05.2019 r. zerwano
umowę z pierwotnie wyłonionym wykonawcą robót budowlanych tj. A&P Sp. z o.o. z Gliwic. Wykonano
prace inwentaryzacyjne na obiekcie, przygotowano procedurę przetargową na wybór nowego wykonawcy
i wyłoniono wykonawcę robót z którym podpisano umowę w dniu 30.10.2019 r., przekazano teren budowy
wykonawcy.
• Budowa i modernizacja boisk sportowych

Plan wydatków na 2019 rok – 3 000,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 3 000,00 zł, w tym:
o

Przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki

Opis zadania: Przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki na ogólnomiejski stadion lekkoatletyczny
z widownią i zapleczem socjalnym.
Projektant: ABM Projektowanie Architektoniczne Wycena Nieruchomości Anna i Bartosz Michalscy
S.C. z Gliwic.
Postęp prac w roku 2019:
Uzyskano decyzję na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją.
• Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA

Plan wydatków na 2019 rok – 12 533 884,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 12 516 047,69 zł.
Opis zadania: Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół
zbiornika, nowe zagospodarowanie przestrzeni wokół akwenu, poprawa czystości wody w akwenie.
Zamówienie podzielono na 3 zadania główne:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń higienicznosanitarnych, drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
2. „Mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, zielony parking,
obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń projektowana”,
3. „Wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina – budowa przepompowni wody, odmulenie dna”.
Projektant: ARSIS Atelier Projektowe z Katowic.
Wykonawca zadania 1 i 2: Rembud Władysław Leśko z Trzebini.
Wykonawca zadania 3: : EFB Partners z Serocka.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 33 000 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Postęp prac w roku 2019:
Trwają prace budowlane dla wszystkich trzech części zadania.
• Kompleksowe uzbrojenie pod inwestycje w Jaworznie, w tym Gospodarcza Brama Śląska rekultywacja

i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski

Plan wydatków na 2019 rok – 1 998 861,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 1 997 361,00 zł, w tym:
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o

Rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski

Opis zadania: Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze zrekultywowaną Hałdą Piłsudski o pow.
ok. 20 ha poprzez stworzenie Parku Piłsudski w dzielnicy Stara Huta.
Projektant: DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. z Chrzanowa.
Wykonawca: GAMA Sp. z o.o. z Jaworzna.
Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 852 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Postęp prac w roku 2019:
Wykonawca opracował projekt budowlany, dokonał wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją; wykonano roboty ziemne i podbudowy pod nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych.
• Adaptacja budynku przy Placu św. Jana 13 na potrzeby Centrum Usług Społecznych (CUS)

Plan wydatków na 2019 rok – 315 000,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 0,00 zł.
Opis zadania: Przebudowa istniejącego budynku przy Pl. św. Jana na potrzeby Centrum Usług Społecznych.
Projektant: Pracownia Architektoniczna Jerzy Makowski z Jaworzna.
Postęp prac w roku 2019:
Podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W przygotowaniu procedura przetargowa na wybór
wykonawcy robót budowlanych, który zostanie wyłoniony w I kwartale 2020 roku.
• Klub Senior + „Pod Słoneczną”

Plan wydatków na 2019 rok – 265 000,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 263 275,00 zł.
Opis zadania: Zadanie dotyczy remontu i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na klub seniora
pn. Klub Senior+ „POD SŁONECZNĄ”. W ramach remontu zaplanowano przebudowę układu
funkcjonalnego, przebudowę instalacji elektrycznej i wod-kan, budowę instalacji wentylacji mechanicznej,
wymianę stolarki drzwiowej, prace wykończeniowe, dostawę i montaż wyposażenia.
Projektant: Studio Architektury Garbacz Projekt z Jaworzna.
Wykonawca: „Instal Men” Usługi Instalacyjno-Budowlane Ewa Kordys z Jaworzna.
Postęp prac w roku 2019:
Zadanie zrealizowane.
• Jaworznicki Budżet Obywatelski

Plan wydatków na 2019 rok – 1 641 000,00 zł.
Nakłady poniesione w 2019 roku – 1 569 845,74 zł.
W ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na dziesięć planowanych zadań zrealizowano dziewięć,
w tym:
o

Boisko ORLIK – GÓRNIK w Dąbrowie Narodowej

Zadanie polegało na budowie boiska piłkarskiego typu Orlik do gry w piłkę nożną na terenie użyczonym
przez Parafię w Dąbrowie Narodowej, w miejscu istniejącego boiska trawiastego. Wybudowano boisko
o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 62x30 m i wymiarach płyty boiska 56x36 m, piłkochwyty
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wokół obiektu o wysokości od 4 do 6 m, oświetlenie w czterech narożnikach oraz wyremontowano
pomieszczenia parafialne na szatnie z zapleczem sanitarnym i biuro. Do obiektu wykonano nowe
przyłącze elektryczne, w budynku wykonano nową instalację elektryczną, grzewczą i oświetleniową,
wodociągową, wentylacyjną wraz z wyposażeniem łazienek i szatni.
Projektant: Pracownia Architektoniczna arch. Jerzy Makowski z Jaworzna.
Wykonawca: Boisko - EVERSPORT Sp. z o.o. z Warszawy; Zaplecze - WOGAZ z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 24 600,00 zł; Roboty budowlane 916 440,60 zł.
o

Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn – Etap II – budowa boiska wielofunkcyjnego

Wykonano nowe boisko do mini piłki nożnej o wymiarach 8x15 m, zamontowano piłkochwyty
za bramkami o wys. 4 m.
Projektant: BJ ART Sp. z o.o. Beata Gutowska z Jaworzna.
Wykonawca: PUHT MAL-POL Janusz Malik z Alwerni.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 7 900,00 zł; Roboty budowlane –
66 900,00 zł.
o

Boisko sportowe w Os. Skałka

Wykonano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej. Prace polegały
na wykarczowaniu drzew i krzewów, wyrównaniu powierzchni, wymianie gruntu i wykonaniu
nawierzchni boiska pod wysiew trawy. Z uwagi na termin jesienny zakończenia prac, trawa zostanie
wysiana na wiosnę. Wówczas zostaną przeprowadzone końcowe zabiegi związane z przygotowaniem
nawierzchni boiska. Zamontowano bramki o wymiarach 2x3 m oraz piłkochwyty okalające boisko
o wysokości 4 m.
Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa.
Wykonawca: BIELICKI&BIELICKI z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 3 500,00 zł (wykonana w 2017 roku);
Roboty budowlane - 71 500,00 zł.
o

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole podstawowej Nr 14
w Jaworznie – Bory

Wykonano nowe boisko do siatkówki o wymiarach 10x20 m, o nawierzchni poliuretanowej wraz
z osprzętem.
Projektant: Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.
Wykonawca: MAL-POL z Bolęcina.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 4 305,00 zł; Roboty budowlane 80 695,00 zł.

o

Strefa rekreacji i rowerowego odpoczynku w dzielnicy - przy Klubie „Kasztan” na Jeziorkach

Wykonano dwie wiaty biesiadne wyposażone w stoły i ławy, ustawiono grill, wytyczono miejsce
na ognisko, alejki z kruszywa oraz zamontowano tablicę informacyjną i stojaki na rowery. W dyspozycji
zarządzającego obiektem jest również grill przenośny oraz pojemnik na drewno.
Projektant: Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.
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Wykonawca: BIELICKI&BIELICKI z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 4 305,00 zł; Roboty budowlane 80 694,15 zł.
o

Siłownia zewnętrzna, skok w dal i plac do street workout'u przy Szkole Podstawowej Nr 8

W ramach zadania wykonano poliuretanowy rozbieg do skoku w dal, nową piaskownicę do zeskoku,
siłownię zewnętrzną składająca się z siedmiu urządzeń treningowych oraz zestaw do ćwiczeń
gimnastycznych. Urządzenia zlokalizowano na nawierzchni piaszczystej (gr. 30-50 cm), ustawiono
ławkę i kosz na śmieci.
Projektant: E-Technika Artur Pióro z Warszawy.
Wykonawca: BIELICKI&BIELICKI z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 14 760 zł (wykonana w 2017 roku
dla projektu przebudowy kompleksu boisk szkolnych położonych na terenie Zespołu Szkół nr 4
przy ul. Spółdzielczej 9); Roboty budowlane - 85 000,00 zł.
o

Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na skrzyżowaniu
ul. Chocimskiej i Poniatowskiego – rozbudowa strefy rekreacyjnej

Wykonano nową strefę rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika na Pieczyskach. Zamontowano
rozbudowany zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, wybudowano schody terenowe i dojście do obiektu,
zamontowano stół do tenisa, stół do ping-ponga, stolik szachowy, ławki i kosze na śmieci.
Projektant: ARCHETYP Tomasz Göttel z Jaworzna.
Wykonawca: BIELICKI&BIELICKI z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 3 936,00 zł; Roboty budowlane 81 057,00 zł.
o

Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy
w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant

Wykonano przyłącze wody oraz instalację nawadniającą powierzchnię boiska trawiastego. Ponadto
zabezpieczono rów odwadniający sąsiadujący z istniejącym boiskiem do siatkówki.
Projektant: MB Projekt Mariusz Baran z Jaworzna.
Wykonawca: EMBUD Sp. z o.o. z Chrzanowa; GRODBUD Sp. z o.o. z Jaworzna.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 3 500,00 zł; Roboty budowlane 80 403,00 zł.
o

Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42-44 i Towarowa 69-77 na osiedlu Podłęże

W ramach inwestycji wykonano nowe boisko w miejsce zniszczonego, asfaltowego boiska
osiedlowego. Wymieniono nawierzchnię i podbudowę boiska na poliuretanową. Wbudowano obrzeże
betonowe oraz zamontowano bramki do mini piłki nożnej (wymiary 2x3 m) i kosze do koszykówki.
Ustawiono dwie ławki betonowe oraz kosz na śmieci przy obiekcie.
Projektant: Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.
Wykonawca: PUHT MAL-POL Janusz Malik z Alwerni.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 4 305,00 zł; Roboty budowlane 80 500,00 zł.
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o

Wielofunkcyjne mini boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w dzielnicy Jeleń Dąb
- zadanie w trakcie realizacji

Projektant: Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.
Nakłady poniesione na zadanie: Dokumentacja projektowa - 4 305,00 zł.
Postęp prac w roku 2019:
Wszczęto procedurę administracyjną uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W JAWORZNIE W 2019 ROKU
Lp.

Numer, data, nazwa uchwały

Sposób wykonania uchwały
Z zakresu komunalnego i ochrony środowiska

Uchwała Nr IV/42/2019 z 31 stycznia 2019 r.
1. ws. przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019-2025.

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.35.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 11 lutego 2019 r. Wykonanie zostało powierzone Prezesowi
Wodociągów Jaworzno Spółka z o.o.

Uchwała Nr VI/73/2019 z 28 marca 2019 r.
ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
2.
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno
w 2019 roku.

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr OŚ.0050.81.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 8 kwietnia 2019 r. Zadania nałożone dla wykonania uchwały
na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, ustalone zostały
w załącznikach nr 1-4 do ww. zarządzenia.

Uchwała Nr VIII/96/2019 z 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
3.
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Jaworzna.

Uchwała pismem z 11.06.2019 r. została przekazana do Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych celem stosowania.

Uchwała Nr VIII/97/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich
4. przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na rok 2019.

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.202.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 3 lipca 2019 r. Wykonanie zostało powierzone Dyrektorowi
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
27 czerwca 2019 r. poz. 4675.
Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.227.2019 Prezydenta
Uchwała Nr IX/114/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Miasta Jaworzna z 18 lipca 2019 r. Wykonanie zostało powierzone Naczelnikowi Biura
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
5.
Gospodarki Komunalnej (podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego) oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nieruchomości Komunalnych (podanie do publicznej wiadomości w szczególności
za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej
i stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach).
6. Uchwała Nr IX/115/2019 z 18 czerwca 2019 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
27 czerwca 2019 r., poz. 4676.
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Lp.

Numer, data, nazwa uchwały

Sposób wykonania uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.228.2019 Prezydenta
i porządku na terenie miasta Jaworzna.
Miasta Jaworzna z 18 lipca 2019 r. Wykonanie zostało powierzone Naczelnikowi Biura
Gospodarki Komunalnej (podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego) oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych (podanie do publicznej wiadomości w szczególności
za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej
i stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach).
Uchwała Nr IX/117/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Uchwała pismem z 11.07.2019 r. została przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
7. ws. przyjęcia aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju
celem realizacji.
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna".

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.286.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 20 września 2019 r. Wykonanie zostało powierzone
Uchwała Nr X/138/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej (podanie do publicznej wiadomości poprzez
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
8.
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego) oraz Dyrektorowi Miejskiego
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
Zarządu Nieruchomości Komunalnych (podanie do publicznej wiadomości w szczególności
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej
i stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach).
Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.287.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 20 września 2019 r. Wykonanie zostało powierzone
Uchwała Nr X/139/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej (podanie do publicznej wiadomości poprzez
9. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego) oraz Dyrektorowi Miejskiego
i porządku na terenie miasta Jaworzna.
Zarządu Nieruchomości Komunalnych (podanie do publicznej wiadomości w szczególności
za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej
i stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach).
Uchwała Nr XI/152/2019 z 26 września 2019 r.
ws. wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
10. przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości 1 października 2019 r., poz. 6523. Uchwała została wykonana zarządzeniem
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Nr GK.0050.312.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z 15 października 2019 r.
na rok 2020.
Uchwała Nr XI/151/2019 z 26 września 2019 r.
Odpis uchwały 30.09.2019 r. został przesłany do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
11. ws. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn”.
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Uchwała Nr XII/167/2019 z 24 października 2019 r.
12.
ws. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

13.

Uchwała Nr XII/168/2019 z 24 października 2019 r.
ws. pomników przyrody w Jaworznie.

Uchwała Nr XIV/189/2019 z 28 listopada 2019 r.
14. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Jaworzna.

Sposób wykonania uchwały

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
30 października 2019 r., poz. 7176. Pismem z 5.11.2019 r. znak: GK-UN.7140.1.104.2019
została przekazana do realizacji Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
30 października 2019 r., poz. 7177. Sposób wykonania uchwały określa zarządzenie
Nr OŚ.0050.346.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z 7 listopada 2019 r.
Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.286.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 20 września 2019 r. Wykonanie zostało powierzone
Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej (podanie do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej), Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (podanie
do publicznej wiadomości w szczególności za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach
publicznych oraz strony internetowej), Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
(podanie nowych zapisów Regulaminu do publicznej wiadomości m.in. na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie), Naczelnikowi Wydziału BudżetowoFinansowego i Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
(stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach oraz wzajemną
współpracę), Komendantowi Straży Miejskiej (kontrolowanie posiadania kompostownika
przydomowego i kompostowania bioodpadów).

Uchwała została wykonana zarządzeniem Nr GK.0050.46.2020 Prezydenta Miasta
Jaworzna z 31 stycznia 2020 r., które zobowiązuje: Naczelników Wydziałów Urzędu
Miejskiego oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do wdrażania Planu,
Uchwała Nr XIV/197/2019 z 28 listopada 2019 r.
a Naczelnika Biura Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego do podania uchwały do
15. ws. przyjęcia „Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
do roku 2030”.
Miejskiego oraz do monitorowania stanu realizacji działań adaptacyjnych, ewaluacji
rezultatów realizacji Planu oraz oceny postępu realizacji zadań, poprzez sporządzanie
co 2 lata raportów z wdrażania Planu i przedstawiania ich do zatwierdzenia Radzie
Miejskiej.
Uchwała Nr XIV/196/2019 z 28 listopada 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
16. ws. zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika 10 grudnia 2019 r., poz. 8572. Sposób wykonania uchwały określa zarządzenie
przyrody Sasanka.
Nr OŚ.0050.395.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z 10 grudnia 2019 r.
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Uchwała została wykonana zarządzeniem Nr GK.0050.4.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna
z 3 stycznia 2020 r. Zarządzenie zobowiązuje: Naczelnika Biura Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XV/200/2019 z 19 grudnia 2019 r.
do sprawowania nadzoru nad realizacją Aktualizacji założeń do planu, Naczelnika Wydziału
17. ws. przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, Inwestycji Miejskich do wykonywania zadań inwestycyjnych realizując cele i wytyczne
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”. określone w Aktualizacji założeń do planu, Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury
do wdrażania Aktualizacji założeń do planu podczas opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr XV/209/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
18. ws. ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części
i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.
zapisów uchwały powielających przepisy ustawowe w treści Regulaminu.
Z zakresu zdrowia i spraw społecznych
Uchwała Nr IV/36/2019 z 31 stycznia 2019 r.
ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r.
19.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka
Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

Na podstawie zawartej umowy, Miasto Chorzów prowadzi działania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych z terenu Gminy Miasta
Jaworzna do izby wytrzeźwień, funkcjonującej w ramach ww. Ośrodka

Uchwała Nr IV/37/2019 z 31 stycznia 2019 r.
ws. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających
20. do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023.

Poinformowano dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęciu uchwały
przez Radę Miejską i zobowiązano do jej stosowania w bieżącej działalności. Uchwała
ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego 2019 r., poz.
1115.

Uchwała Nr IV/38/2019 z 31 stycznia 2019 r.
ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
21.
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Poinformowano dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęciu uchwały
przez Radę Miejską i zobowiązano do jej stosowania w bieżącej działalności. Uchwała
ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego 2019 r.,
poz. 1116.

Uchwała Nr IV/39/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Poinformowano dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęciu uchwały
22. ws. przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą "Pomoc
przez Radę Miejską i zobowiązano do jej stosowania w bieżącej działalności.
Miasta w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

23. Uchwała Nr IV/40/2019 z 31 stycznia 2019 r.

Poinformowano dyrektora Ośrodka o powołaniu Rady Społecznej Ośrodka i jej składzie.
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się 26 lutego 2019 r.
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ws. powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/41/2019 z 31 stycznia 2019 r.
24. ws.
powołania
Rady
Społecznej
SP
Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

ZOZ

Poinformowano dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie o powołaniu
Szpitala Rady Społecznej Szpitala i jej składzie. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło
się 5 marca 2019 r.

Uchwała Nr VI/74/2019 z 28 marca 2019 r.
ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
25. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta
Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

Uchwałą Rada Miejska dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Jaworznie w 2019 r. w kwocie 1 779 079,00 zł. Zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr VI/75/2019 z 28 marca 2019 r.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 4 kwietnia
26. ws. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 2019 r., poz. 2752. Uchwałą został zaktualizowany rozkład godzin pracy aptek
działających na terenie miasta Jaworzna.
ogólnodostępnych na terenie miasta Jaworzna.
Uchwała Nr VIII/91/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały zostało ogłoszone
27.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 12 czerwca 2019 r., poz. 4381.
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu
w Jaworznie.
Uchwała Nr VIII/92/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
28.
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 12 czerwca
2019 r., poz. 4356. 12 września 2019 r. zarządzeniem Nr WZ.0050.278.2019 Prezydent
Miasta Jaworzna powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała Nr VIII/93/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 12 czerwca
29. opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 r., poz. 4357.
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania.
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Uchwała Nr IX/111/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 27 czerwca
30. ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
2019 r., poz. 4672.
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.
Uchwała Nr IX/107/2019 z 18 czerwca 2019 r.
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
31. Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie
za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/108/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Dyrektorzy placówek przedłożyli odpisy uchwał w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
32.
oraz Sądzie Rejestrowym w Katowicach.
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/109/2019 z 18 czerwca 2019 r.
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
33.
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Jaworznie za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/110/2019 z 18 czerwca 2019 r.
ws. pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu
34.
Na podstawie uchwały pokryta została strata netto Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Opieki
Zdrowotnej
Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Jaworznie za 2018 rok.
Uchwała Nr X/131/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Poinformowano Dyrektora placówki o podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Uchwała
35. ws. przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 września 2019 r.,
Wielodzietna.
poz. 5894.
Uchwała Nr X/132/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Poinformowano Dyrektora placówki o powołaniu i składzie Rady Społecznej Zakładu.
ws. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
36.
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się 16 października 2019 r.
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w siedzibie placówki.
w Jaworznie.
Uchwała Nr X/133/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Uchwałą zwiększono liczbę łóżek w placówce z 56 do 60. Poinformowano Dyrektora
37. ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zakładu o podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.
Urzędowym Województwa Śląskiego 2 września 2019 r., poz. 5895.
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Uchwałą dokonano utworzenia samodzielnego stanowiska - Inspektora Ochrony
Uchwała Nr X/134/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Radiologicznej, zwiększenia z 6 do 7 łóżek rzeczywistych w Szpitalnym Oddziale
38. ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Ratunkowym oraz likwidacji 2 łóżek rzeczywistych w Izbie Przyjęć. Poinformowano
Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Dyrektora placówki o podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 września 2019 r., poz. 5896.
Uchwała Nr X/135/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
39.
ws. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie.

Poinformowano Dyrektora Urzędu Pracy o podjęciu uchwały przez Radę Miejską.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 września
2019 r., poz. 5897.

Uchwała Nr X/136/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
40. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta
Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

Uchwałą Rada Miejska dokonała zmniejszenia środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3 400 zł w pozycji:
"jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby
niepełnosprawne" oraz zwiększenia pozycji: "wydatki na usługi i instrumenty rynku pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu". Zmiana pozwoliła na wydłużenie okresu odbywania stażu osobie
niepełnosprawnej.

Uchwała Nr XI/147/2019 z 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Poinformowano Dyrektora placówki o podjęciu uchwały przez Radę Miejską
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
z
wyłączeniem
41.
i zobowiązano do jej stosowania w bieżącej działalności. Uchwała została ogłoszona
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1 października 2019 r., poz. 6522.
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.

Na podstawie uchwały ogłoszono i rozstrzygnięto 9 otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 r., przyznając na tej podstawie, w drodze
zarządzeń Prezydenta Miasta Jaworzna, dotacje z budżetu miasta na:
Uchwała Nr XI/150/2019 z 26 września 2019 r.
1) wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji
ws. Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami
42.
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
o działalności leczniczej oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
pożytku publicznego na 2020 rok.
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.
„Asystent Osoby Niepełnosprawnej” - zarządzenie Nr SG.0050.417.2019 z 23 grudnia
2019 r.
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2) powierzenie w 2020 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie” zarządzenie Nr SG.0050.420.2019 z 23 grudnia 2019 r.
3) wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób - zarządzenie Nr SG.0050.416.2019 z 23 grudnia 2019 r.
4) powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2020 pn.: „Nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” - zarządzenie
Nr SG.0050.382.2019 z 29 listopada 2019 r.
5) powierzenie w 2020 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób pn.: „Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie” - zarządzenie
Nr SG.0050.419.2019 z 23 grudnia 2019 r.
6) powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2020 r. z zakresu administracji
rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” - zarządzenie
Nr SG.0050.418.2019 z 23 grudnia 2019 r..
7) wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zarządzenie Nr SG.0050.64.2020
z 25 lutego 2020 r.
8) wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zarządzenie Nr SG.0050.58.2020 z 20 lutego
2020 r.
9) wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu
chronionym” - zarządzenie Nr SG.0050.70.2020 z 28 lutego 2020 r.
Uchwała Nr XI/148/2019 z 26 września 2019 r.
43. ws. Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 Na podstawie uchwał ogłoszono i rozstrzygnięto 3 otwarte konkursy ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 r., przyznając na tej podstawie, w drodze zarządzeń Prezydenta
dla Gminy Miasta Jaworzna.
Miasta Jaworzna, dotacje z budżetu miasta na:
Uchwała Nr XI/149/2019 z 26 września 2019 r.
1) realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
44. ws. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów społecznym - zarządzenie Nr SG.0050.415.2019 z 23 grudnia 2019 r.
Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2020 rok.
8

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK

8

8

Lp.

Numer, data, nazwa uchwały

Sposób wykonania uchwały

2) realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas” - zarządzenie
Nr SG.0050.414.2019 z 23 grudnia 2019 r.
3) realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - zarządzenie Nr SG.0050.63.2020 z 25 lutego 2020 r.
Uchwała Nr XII/163/2019 z 24 października 2019 r.
ws. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
45. sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
za rok 2019 i 2020.

Szpital został poinformowany o podjęciu uchwały przez Radę Miejską. 14 listopada
2019 r. Dyrektor placówki zawarł umowę z firmą LEX-FIN S.C. LEX-FIN sp. z o.o. Stanisław
Bazan na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2019
i 2020.

Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Szpitala. Dyrektor placówki został zobligowany do
Uchwała Nr XII/164/2019 z 24 października 2019 r.
podejmowania działań, mających na celu poprawę stabilności ekonomiczno-finansowej
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego
46.
Szpitala. Zatwierdzony program naprawczy ma doprowadzić do poprawy wyniku
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Szpitala
finansowego w dłuższym okresie czasu w wyniku ograniczenia kosztów głównie
Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
o charakterze stałym oraz zwiększenia osiąganych przychodów.
Odpis uchwały przekazano Dyrektorowi Zakładu celem realizacji programu naprawczego.
Uchwała Nr XII/165/2019 z 24 października 2019 r.
Dyrektor placówki podejmie działania zmierzające do zwiększenia przychodów,
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego
47.
optymalizacji kosztów, dostosowania poziomu zatrudnienia do zakresu i skali realizacji
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjnozadań, dostosowania posiadanego majątku ruchomego i nieruchomości do realizacji
Opiekuńczego w Jaworznie.
umów na świadczenia zdrowotne oraz redukcji zadłużenia.
Uchwałą dokonano zmian w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celem optymalnego dostosowania planu
Uchwała Nr XII/166/2019 z 24 października 2019 r.
finansowego do lokalnych potrzeb. Zmiana pozwoliła na zaktywizowanie w ramach
ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
szkolenia kolejnej osoby niepełnosprawnej. Natomiast wolne środki na zadaniu likwidacja
48. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, zostały wykorzystane
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.
na zaspokojenie potrzeb dot. dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych.
Uchwała Nr XIV/188/2019 z 28 listopada 2019 r.
Uchwałą dokonano nowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
49. ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zwiększeniem środków dla miasta
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna o kwotę 83 655 zł. Uwzględniono wzrost środków PFRON na dofinansowanie
9

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK

9

9

Lp.

Numer, data, nazwa uchwały

Sposób wykonania uchwały

Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.
dodatkowe środki na realizację pozostałych zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XV/208/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Poinformowano Dyrektora placówki o podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Uchwała
50. ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 stycznia 2020 r.,
w ośrodkach wsparcia.
poz. 161.
Uchwała Nr XV/207/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Na podstawie uchwały, 31 grudnia 2019 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy
ws. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
51.
finansowej miastu Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom
dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka
Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
Z zakresu gospodarowania mieniem
Uchwała Nr V/68/2019 z 28 lutego 2019 r.
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym,
na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna ograniczonego prawa
52. rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres
dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej
położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia
działalności statutowej.

Przygotowano zarządzenie wykonawcze do uchwały Nr WS.0050.56.2019 z 11 marca
2019 r. Nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 130/18 w obrębie 201 m. Jaworzna,
położoną przy ul. Żwirki i Wigury 5 przekazano na 22 lata w odpłatne użytkowanie
Muzeum Miasta Jaworzna aktem notarialnym Rep. A Nr 1474/2019 z 23 kwietnia 2019 r.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr ON.0050.204.2019
Uchwała Nr IX/118/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Prezydenta Miasta Jaworzna z 5 lipca 2019 r., które zobowiązywało Wydział Obrotu
53. zmieniająca uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Nieruchomościami do podania do publicznej wiadomości informacji oraz
położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja.
do powiadomienia uczestników postępowania dot. scalenia i podziału o podjęciu
uchwały.
Uchwała Nr X/137/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr ON.0050.277.2019
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta
54.
Prezydenta Miasta Jaworzna z 11 września 2019 r., na podstawie którego Wydział Obrotu
Jaworzna, prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego,
Nieruchomościami zlecił rzeczoznawcy majątkowemu wycenę przedmiotowego lokalu
położonego przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 1/17 w Jaworznie.
Uchwała Nr XV/212/2019 z 19 grudnia 2019 r.
ws. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego
55.
własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy
gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr ON.0050.7.2020
Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 stycznia 2020 r., w myśl którego wraz ze sprzedażą
lokalu mieszkalnego, należy zbyć udział w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego
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korzystania z lokalu. Ponadto wraz ze sprzedażą wspomnianego lokalu należy sprzedać
na własność ułamkową część działki nr 151/11 w obr. geod. 122 m. Jaworzna. Naczelnik
Wydziału Obrotu Nieruchomościami został zobowiązany do: ustalenia ceny wywoławczej
lokalu mieszkalnego na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego oraz wartości ułamkowej części działki, podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości obejmującego wyznaczony do sprzedaży lokal, poprzez jego
wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, w siedzibie Prezydenta Miasta Jaworzna
oraz podania informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej, na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej, przygotowania i zorganizowania
przetargu oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.
Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr ON.0050.421.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 30 grudnia 2019 r., w myśl którego oprócz sprzedaży lokalu
niemieszkalnego należy zbyć udział w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego
korzystania z lokalu. Ponadto wraz ze sprzedażą lokalu niemieszkalnego należy również
sprzedać na własność ułamkową część działki nr 7/10 w obr. geod. 89 m. Jaworzna.
Uchwała Nr XV/213/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami został zobowiązany do: ustalenia ceny
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu,
56.
wywoławczej lokalu niemieszkalnego na podstawie jego wartości określonej przez
samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy
rzeczoznawcę majątkowego oraz wartości ułamkowej części działki, podania
ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego wyznaczony
do sprzedaży lokal, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni,
w siedzibie Prezydenta Miasta Jaworzna oraz podania informacji o wywieszeniu wykazu
w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie i w Biuletynie
Informacji Publicznej, przygotowania i zorganizowania przetargu oraz przygotowania
dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Z zakresu urbanistyki i architektury
Uchwała Nr VIII/98/2019 z 30 maja 2019 r.
57. ws. miejscowego planu zagospodarowania
w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.

przestrzennego

58. Uchwała Nr VIII/99/2019 z 30 maja 2019 r.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.167.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 czerwca 2019 r. Plan obowiązuje.
Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.165.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 czerwca 2019 r. Plan obowiązuje.
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ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa
południe” w Jaworznie.
Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.166.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 czerwca 2019 r. Plan obowiązuje. Wojewoda Śląski
Uchwała Nr VIII/100/2019 z 30 maja 2019 r.
pismem z 8 lipca 2019 r., znak: IFFIII.4131.1.50.2019 wydał rozstrzygnięcie nadzorcze
59. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeleń”
stwierdzające nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń graficznych i tekstowych
w Jaworznie.
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wysokim udziałem powierzchni
biologicznie czynnej 11MNZ.
Uchwała Nr X/142/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.279.2019
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 września 2019 r., które jest w trakcie wykonywania –
60.
zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ" zawarto umowę na sporządzenie mpzp, aktualnie plan jest na etapie przygotowania
w Jaworznie.
wniosku o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.280.2019
Uchwała Nr X/143/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Prezydenta Miasta Jaworzna z 13 września 2019 r., które jest w trakcie wykonywania.
61. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
Wszczęcie prac nad planem zostało wstrzymane do czasu uzyskania zgody
zagospodarowania przestrzennego "Jeleń - Wschód" w Jaworznie.
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne w mpzp „Wojska Polskiego - Północ”.
Uchwała Nr XI/153/2019 z 26 września 2019 r.
62. ws. miejscowego planu zagospodarowania
"Warpie" w Jaworznie.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.323.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 23 października 2019 r. Uchwała wykonana. Dokumentacja
przestrzennego
formalno-prawna została przekazana Wojewodzie Śląskiemu 1 października 2019 r.
Plan wszedł w życie 31 października 2019 r.

Uchwała Nr XI/154/2019 z 26 września 2019 r.
63. ws. miejscowego planu zagospodarowania
w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.324.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 23 października 2019 r. Uchwała wykonana. Dokumentacja
przestrzennego
formalno-prawna została przekazana Wojewodzie Śląskiemu 1 października 2019 r.
Plan wszedł w życie 31 października 2019 r.

Uchwała Nr XIV/198/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
64. dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą
Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia
2016 r.

Sposób wykonania uchwały określony został w zarządzeniu Nr UA.0050.397.2019
Prezydenta Miasta Jaworzna z 10 grudnia 2019 r. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały. Projekt uchwały uwzględniającej zarzuty
organu nadzorczego został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r.
Dokumentacja formalno-prawna została przekazana Wojewodzie Śląskiemu 5 lutego
2020 r. Zmiana planu weszła w życie 8 marca 2020 r.

Z zakresu konsultacji społecznych
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Treść uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Sposób
wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr PI.0050.78.2019 Prezydenta
Miasta Jaworzna z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu
obywatelskiego na 2020 rok oraz wzoru formularza wniosku i wzoru karty do głosowania
Uchwała Nr VI/72/2019 z 28 marca 2019 r.
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.
ws. sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
65.
Uchwała była realizowana zgodnie z poniższym harmonogramem: Organizacja spotkań
społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta
z mieszkańcami – styczeń-kwiecień 2019 r.; Nabór wniosków z propozycjami zadań
Jaworzna.
dla obszarów konsultacyjnych – 6-27 maja 2019 r.; Weryfikacja wniosków zgłoszonych
przez mieszkańców – czerwiec-lipiec 2019 r.; Wybór zadań dla obszarów konsultacyjnych
- głosowanie – 29 lipiec-19 sierpień 2019 r.; Ogłoszenie wyników konsultacji – wrzesień
2019 r.
Z zakresu zarządzania kryzysowego
Uchwała Nr IV/44/2019 z 31 stycznia 2019 r.
ws. finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin Na podstawie uchwały zostało podpisane porozumienie z Komendantem Miejskim Policji
66.
nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w Jaworznie Nr ZKZKB.5520.1.2019.
na potrzeby programu "Tarcza" w 2019 r.
Uchwała Nr VI/76/2019 z 28 marca 2019 r.
Na podstawie uchwały zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim
67. ws. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej
PSP w Katowicach Nr ZK.5540.25.2019.
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Zarządzeniem Nr ZK.0050.261.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z 30 sierpnia 2019 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji współpracy z jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta Jaworzna, zapewnienia ich gotowości bojowej, ustalenia
Uchwała Nr IX/113/2019 z 18 czerwca 2019 r.
norm zużycia paliw płynnych oraz zasad finansowania i dokumentowania wydatków
68. ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
poniesionych z budżetu miasta na zapewnienie gotowości bojowej jednostek,
Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie.
dostosowano zapisy załącznika określającego procedurę w sprawie wypłacania
ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu,
do postanowień uchwały.
Uchwała Nr X/140/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
ws. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej
69. Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie na zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w moduł
proszkowy.

Na podstawie uchwały, 10 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie
nr ZK.5540.33.2019 z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie
ws. przekazania środków finansowych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia PSP. Porozumienie zostało zaakceptowane przez Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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Uchwała Nr X/141/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Na podstawie uchwały, 24 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie
ws. przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży
70.
nr ZK.5540.31.2019/OSPJ z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jeleniu w sprawie przekazania
Pożarnej Jeleń w Jaworznie na zakup średniego samochodu
środków finansowych.
ratowniczo-gaśniczego.
Z zakresu geodezji i kartografii
Uchwała Nr IX/119/2019 z 18 czerwca 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
71. ws. nadania rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii 27 czerwca 2019 r., poz. 4679 i weszła w życie 12 lipca 2019 r. Wydział Geodezji
Krajowej.
i Kartografii wprowadził nazwę ronda do dokumentacji geodezyjnej.
Z zakresu spraw finansowo-podatkowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Uchwała Nr IX/116/2019 z 18 czerwca 2019 r.
27 czerwca 2019 r., poz. 4677. Jej zapisy obowiązują od 1 sierpnia 2019 r., zgodnie
72. ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
z rozstrzygnięciem zawartym w uchwale Nr 284/XVII/2019 Kolegium Regionalnej Izby
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Obrachunkowej w Katowicach z 2 lipca 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Uchwała Nr XIV/190/2019 z 28 listopada 2019 r.
10 grudnia 2019 r., poz. 8566. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą
73. ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami Nr 527/XXXIII/2019 z 30 grudnia 2019 r. stwierdziła nieważność uchwały w części
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
dotyczącej § 1 ust 2. Przygotowano nowy projekt uchwały, który został skierowany
na sesję Rady Miejskiej w lutym 2020 r.
Uchwała Nr XIV/191/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
74. komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
10 grudnia 2019 r., poz. 8567.
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
w kompostowniku przydomowym.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Uchwała Nr XIV/192/2019 z 28 listopada 2019 r.
10 grudnia 2019 r., poz. 8568. W stosunku do uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa
75. ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie w Katowicach wszczęła postępowanie nadzorcze. Zgodnie z wytycznymi RIO na sesję
odpadami komunalnymi.
Rady Miejskiej w lutym 2020 r. został przedłożony nowy projekt uchwały uchylający
przedmiotową uchwałę.
76. Uchwała Nr XIV/193/2019 z 28 listopada 2019 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
10 grudnia 2019 r., poz. 8569.
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ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
Uchwała Nr XIV/194/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. określenia wysokości stawek podatku od środków Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
77.
transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta 10 grudnia 2019 r., poz. 8570.
Jaworzna.

78.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
10 grudnia 2020 r., poz. 8571.

Uchwała Nr XIV/195/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Z zakresu funduszy zewnętrznych
Uchwała Nr IV/43/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy
ws. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
79.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie została
w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport
podpisana 17 września 2019 r.
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"
Z zakresu edukacji
Uchwała Nr IV/45/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego
80. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
2019 r., poz. 1117.
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr IV/46/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
81.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/47/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
82.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Kochanowskiego w Jaworznie.

83. Uchwała Nr IV/48/2019 z 31 stycznia 2019 r.

Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
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zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5
im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/49/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
84. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Stefana
Żeromskiego w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/50/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
85.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej- Curie w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/51/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
86. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka
Sienkiewicza w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/52/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego
87.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole
Szkół nr 3 w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/53/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
88. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14
im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
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Uchwała Nr IV/54/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
89. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana
Brzechwy w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/55/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
90. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im.
Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/56/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
91. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza
Kościuszki w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/57/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
92. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja
Kopernika w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/58/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
93. sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. generała Józefa Bema Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. generała
Józefa Bema w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/59/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
94. Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego
w Jaworznie.

95. Uchwała Nr IV/60/2019 z 31 stycznia 2019 r.

Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
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zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
Uchwała Nr IV/61/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
96. ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego
w Jaworznie.
2019 r., poz. 1118.
Uchwała Nr IV/62/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
97. ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego
w Jaworznie.
2019 r., poz. 1119.
Uchwała Nr IV/63/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi szkoły w celu realizacji jej postanowień.
98. ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7 lutego
w Jaworznie.
2019 r., poz. 1120.
Uchwała Nr V/66/2019 z 28 lutego 2019 r.
ws. ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych Uchwałę przekazano do wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich
99.
mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenia znajdujących się na terenie miasta.
granic ich obwodów.
Uchwała Nr V/67/2019 z 28 lutego 2019 r.
ws. ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół Uchwałę przekazano do wszystkich szkół ponadpodstawowych i specjalnych znajdujących
100.
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze się na terenie miasta.
Gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.
Uchwała Nr V/69/2019 z 28 lutego 2019 r.
ws. złożenia skargi na Uchwałę Nr 11/II/2019 Kolegium Regionalnej
101.
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2019 r. znak
sprawy 11/II/2019.

Skarga została wysłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 28 maja 2019 r. Sygn. akt ISA/GI 252/19
oddalił skargę. Ostatecznie odstąpiono od wniesienia skargi kasacyjnej.

Uchwała Nr VI/78/2019 z 28 marca 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
102.
4 kwietnia 2019 r., poz.2753. Uchwałę przekazano do wszystkich szkół podstawowych.
mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenia
granic ich obwodów.

103. Uchwała Nr VI/79/2019 z 28 marca 2019 r.

Uchwałę przekazano do placówki celem realizacji jej zapisów.
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ws. zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Uchwała Nr VI/80/2019 z 28 marca 2019 r.
ws. zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie
104.
Uchwałę przekazano do placówki celem realizacji jej zapisów.
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jaworznie.
Uchwała Nr VI/81/2019 z 28 marca 2019 r.
ws. zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie
105.
Uchwałę przekazano do placówki celem realizacji jej zapisów.
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie.
Uchwała Nr VI/82/2019 z 28 marca 2019 r.
ws. zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie
106.
Uchwałę przekazano do placówki celem realizacji jej zapisów.
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.
Uchwała Nr VIII/94/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych Uchwała została przekazana do jednostek oświatowych celem ujęcia jej zapisów
107.
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno - w statucie jednostki.
miasta na prawach powiatu
Uchwała Nr VIII/95/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
108.
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta
Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
12 czerwca 2019 r., poz. 4359. Wojewoda Śląski pismem z 5 lipca 2019 r.
Nr NP.II.4131.1.426.2019 wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność
uchwały.

Uchwała Nr VIII/101/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Jaworzna
109. zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres
strajku w oświacie, wszystkim nauczycielom strajkującym, a także
innym pracownikom oświaty biorącym udział w strajku.

Organ prowadzący szkoły pismem Nr ED-EO.4424.98.2019 zwrócił się do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie oraz
Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w sprawie przeanalizowania prawnych
możliwości realizacji uchwały oraz wydania stanowiska w sprawie możliwości wypłaty
wynagrodzenia nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych za okres strajku. RIO w Katowicach nie zajęła stanowiska
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co do wypłaty wynagrodzenia, polecając skierowanie zapytania do PIP. PIP w Katowicach
stwierdziła, że pracownik w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zachowuje jedynie prawo
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo
stwierdzając brak podstawy prawnej dla wypłaty wynagrodzeń za czas strajku. Działania
zmierzające do wypłaty wynagrodzenia mogłyby zostać uznane za nielegalne.
Wynagrodzenia nauczycieli finansowane są ze środków publicznych, głównie z części
oświatowej subwencji ogólnej, dlatego dokonanie wypłaty wynagrodzeń za czas strajku
jest sprzeczne z prawem i podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Uchwała Nr IX/112/2019 z 18 czerwca 2019 r.
27 czerwca 2019 r., poz. 4673. Odpis uchwały został przekazany do jednostek
110. ws. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez
oświatowych i Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w celu realizacji
przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.
jej postanowień.
Uchwała Nr X/129/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 września
zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
111.
2019 r., poz. 5893. Odpis uchwały został przekazany do Miejskiego Zespołu Obsługi
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta
Placówek Oświatowych w celu realizacji jej postanowień.
Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze.
Uchwała Nr X/130/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi Odpis uchwały został przekazany do jednostek oświatowych oraz do Miejskiego Zespołu
112.
finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w celu realizacji jej postanowień.
oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
Uchwała Nr XI/146/2019 z 26 września 2019 r.
ws. zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym
113. lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach
organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
1 października 2019 r., poz. 6521. Weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązująca od 1 września 2019 r.
Odpis uchwały został przekazany do jednostek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w celu realizacji jej postanowień.
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Uchwała Nr XII/169/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
114. Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/170/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
115. Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza
w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/171/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum
Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie wchodzącego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
116.
skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie w czteroletnie oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/172/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum
Ogólnokształcącego w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
117.
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie w czteroletnie oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
IV Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
Uchwała XII/173/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
118. w Jaworznie
wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
w pięcioletnie Technikum.
Uchwała Nr XII/174/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
119.
w Jaworznie
wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie w pięcioletnie Technikum
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nr 2 w Jaworznie wchodzące w
Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

skład

Sposób wykonania uchwały

Zespołu

Szkół

Uchwała Nr XII/175/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4
w Jaworznie
wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
120. Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
w pięcioletnie Technikum nr 4 w Jaworznie wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/176/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5
w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
121.
Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w pięcioletnie oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Technikum nr 5 w Jaworznie wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/177/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie wchodzącego w skład
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
122. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
w pięcioletnie Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego
w Jaworznie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/178/2019 z 24 października 2019 r.
ws. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum
Energetycznego w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
123.
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
w pięcioletnie Technikum Energetyczne wchodzące w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
Uchwała Nr XII/179/2019 z 24 października 2019 r.
124. ws.
stwierdzenia
przekształcenia
Centrum
Praktycznego w Jaworznie.

Kształcenia

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
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Uchwała Nr XV/210/2019 z 19 grudnia 2019 r.
ws. częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do jednostek oświatowych
125.
obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
Uchwała Nr XV/211/2019 z 19 grudnia 2019 r.
ws. zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym
126. lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach
organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 stycznia
2020 r., poz. 163. Odpis uchwały został przekazany do jednostek oświatowych oraz
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w celu realizacji
jej postanowień.

Uchwała Nr XV/214/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 31 grudnia
127. ws. określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta 2019, poz. 9253. Zapisy uchwały są stosowane do zawierania umów z rodzicami
Jaworzna na rok szkolny 2019/2020.
składającymi wnioski o zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych.
Z zakresu działalności Rady Miejskiej
Uchwała Nr IV/33/2019 z 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru Uchwała zatwierdza wybór zastępcy przewodniczącego komisji w jednej ze stałych
128.
przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji komisji Rady Miejskiej.
Rady Miejskiej w Jaworznie.

129.

Uchwała Nr IV/34/2019 z 31 stycznia 2019 r.
ws. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 r.

Uchwała zatwierdza plan pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok i była realizowana
przez Radę Miejską.

Uchwała Nr IV/35/2019 z 31 stycznia 2019 r.
Przedmiotowa uchwała zatwierdza plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie
130. ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie
na 2019 rok. Plan pracy przekazano do realizacji poszczególnym Komisjom Rady Miejskiej.
na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/77/2019 z 28 marca 2019 r.
Uchwała wskazuje Pana Wiesława Więckowskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
ws.
wskazania
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miejskiej
131.
do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z jego
do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej
podróżami służbowymi.
w Jaworznie czynności związanych z jego podróżami służbowymi.

132.

Uchwała Nr VIII/85/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.

Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu.
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Uchwała Nr VIII/86/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
133.
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna
za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/87/2019 z 30 maja 2019 r.
134. ws. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

135.

Uchwała Nr VIII/102/2019 z 30 maja 2019 r.
ws. rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.

Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr VIII/103/2019 z 30 maja 2019 r.
Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
136. ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi.
Nr 8 w Jaworznie
Uchwała Nr VIII/104/2019 z 30 maja 2019 r.
Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
137. ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi.
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Uchwała Nr IX/120/2019 z 18 czerwca 2019 r.
ws. zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia
138. komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim
muszą odpowiadać składane projekty.

139.

Uchwała Nr IX/121/2019 z 18 czerwca 2019 r.
ws. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.

Niniejszą uchwałą został spełniony obowiązek nałożony przez art. 41a ust. 5 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym rada gminy określa w drodze uchwały
szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Uchwała została przekazana
Wojewodzie Śląskiemu i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
27 czerwca 2019 r., poz. 4680.
Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr X/122/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
140. ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
dla miasta Jaworzna" Panu Adamowi Kasprzykowi.
Uchwała Nr X/123/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
141. ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
dla miasta Jaworzna" Panu Edwardowi Baranowi.
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Uchwała Nr X/124/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
W wyniku podjęcia uchwały zatwierdzono skład Zespołu do opiniowania kandydatów
142. ws. powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów
na ławników. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr X/125/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
Podjęcie uchwały upoważniło Przewodniczącego Rady Miejskiej do wystąpienia
143. ws. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przesłanie informacji o kandydatach
o kandydatach na ławników.
na ławników. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uchwała Nr XII/155/2019 z 24 października 2019 r.
144. ws. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego
biegu.
Uchwała Nr XII/156/2019 z 24 października 2019 r.
145. ws. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego Rada Miejska pozostawiła zgłoszenia kandydatów bez dalszego biegu z uwagi na to, że nie
biegu.
spełniały one wymagań formalnych. Poinformowano kandydatów o podjętej uchwale
i o możliwości odbioru dokumentacji złożonej do Rady Miejskiej. Uchwała została
Uchwała Nr XII/157/2019 z 24 października 2019 r.
146. ws. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

biegu.

Uchwała Nr XII/158/2019 z 24 października 2019 r.
147. ws. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego
biegu.
Uchwała Nr XII/159/2019 z 24 października 2019 r.
148. ws. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego
biegu.

149.

Uchwała Nr XII/160/2019 z 24 października 2019 r.
ws. wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Uchwałę wraz z dokumentami przekazano do Sądu Rejonowego w Jaworznie i Sądu
Okręgowego w Katowicach. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Uchwała Nr XII/180/2019 z 24 października 2019 r.
Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
150. ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej usuwania skutków zdarzeń zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia petycji. Uchwała została opublikowana
drogowych.
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uchwała Nr XII/181/2019 z 24 października 2019 r.
ws. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.

Sposób wykonania uchwały

Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi. Uchwała została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała Nr XIV/182/2019 z 28 listopada 2019 r.
Uchwałą Rada Miejska nadała Pani Alicji Dudek dyplom „Za zasługi dla miasta Jaworzna”.
152. ws. przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jaworzna" Pani Alicji Dudek.

153.

Uchwała Nr XIV/183/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Jaworzna.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
10 grudnia 2019 r., poz. 8625. Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

154.

Uchwała Nr XIV/199/2019 z 28 listopada 2019 r.
ws. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.

Uchwała została przekazana Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została
zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi. Uchwała została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała Nr XV/205/2019 z 19 grudnia 2019 r.
Uchwała zatwierdza plan pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok. Uchwała została
155. ws. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
na 2020 rok.
Uchwała Nr XV/206/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Uchwała zatwierdza plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok. Uchwała
156. ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
na 2020 rok.
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