Wojewoda
likwiduje punkt
paszportowy
Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, jeszcze tylko przez trzy miesiące
będzie czynny punkt paszportowy
w Jaworznie. 1 kwietnia zostanie
zlikwidowany, podobnie jak tego
typu biura w innych miastach, m.in.
w Pszczynie czy Wodzisławiu Śląskim.
Od tego momentu paszport będzie
można uzyskać jedynie w delegaturach paszportowych, o liczbie i miejscu których decyduje wojewoda.
Mieszkańcy, którzy chcą złożyć wnioski
paszportowe jeszcze w Jaworznie, mogą
to zrobić do 31 marca. Od 1 kwietnia
w województwie śląskim będzie funkcjonowało sześć delegatur paszportowych,
najbliższa w Sosnowcu.
To nie jedyna nowość w przepisach
paszportowych. Już od 17 stycznia
mieszkańcy mogą występować o wydanie dokumentów paszportowych
niezależnie od miejsca zamieszkania
do dowolnego biura paszportowego
w kraju i za granicą.

Kolejny rok rozwoju
Budżet Jaworzna w ciągu ostatnich siedmiu
lat wzrósł o ponad 200 mln zł - od poziomu
185 mln zł w roku 2003 do aktualnych 383
mln zł. Oznacza to także, że wydatki na
jednego mieszkańca, w stosunku do 2003
r. wzrosły ponad dwukrotnie: z 1912 zł do
ponad 4000 zł w 2013 r. Natomiast zadłużenie miasta utrzymało się na bezpiecznym
poziomie 30 proc. wpływów budżetowych,
przy dopuszczalnych 60 proc. Co więcej,
nawet po zaciągnięciu planowanego na
2013 rok kredytu zadłużenie miasta będzie
o prawie 16 mln zł niższe niż dwa lata temu.
Ostatnie 10 lat to także potężne inwestycje, w tym największe w historii miasta
projekty drogowe. Wiele miast realizując
takie przedsięwzięcia posiłkuje się dużymi
kredytami, które - w konsekwencji - niebezpiecznie zbliżają je do dopuszczalnego
poziomu zadłużenia. W Jaworznie takiego
problemu nie ma, gdyż duże pieniądze
udaje się pozyskać z zewnątrz.
- W ostatnich 10 latach do kasy miasta
wpłynęło z różnych zewnętrznych źródeł,
m.in. z Funduszu Spójności czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prawie
410 mln zł, które przeznaczono na inwestycje - mówi prezydent Paweł Silbert.
W 2013 roku, aby zachować dotychczasowe tempo rozwoju, miasto zaciągnie
kredyt na 20 mln zł. Pieniądze te będą
przeznaczone na sfinansowanie deficytu

* W roku 2014 planowane dochody Zabrza spadną do poziomu 763 mln zł, przy niemal nie zmienionym poziomie zadłużenia.
Stosunek zadłużenia do dochodów wyniesie wówczas 36,01%.
** W roku 2014 Tychy planują zaciągnięcie kolejnego kredytu. Suma zadłużenia osiągnie wtedy poziom 165,7 mln zł.

budżetowego związanego m.in. z projektami Miasto Twarzą do Autostrady i Rynek
Od.Nowa, budową parku tematycznego
GEOsfera i Obwodnicy Północnej, a także
na budowę dróg gminnych w ramach
Gospodarczej Bramy Śląska. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe pieniądze
z kredytów były przeznaczone wyłącznie
na realizację inwestycji, których ogólna
wartość przekracza 700 mln zł.
- Nie zaciągamy kredytu na obsługę wydatków bieżących tylko na inwestycje - wy-

jaśnia Wiesława Osuszek, Skarbnik Miasta.
- Kredyt jest zupełnie normalnym i często
stosowanym zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu, instrumentem finansowym.
Dzisiaj zadłużenie miasta wynosi 105
mln zł, a wskaźnik zadłużenia kształtuje
się na bezpiecznym poziomie 28,6 proc.
(przy dopuszczalnych 60 proc.). Kredyt
jest systematycznie spłacany i na koniec
bieżącego roku – nawet po zaciągnięciu
kolejnego zobowiązania - będzie znacząco
niższy niż w grudniu 2010 roku.

3 miliony dla organizacji pozarządowych
Dział śmieci
w nowej siedzibie
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że działy zajmujące się
nowym systemem gospodarki odpadami
zostały przeniesione do nowej siedziby. Od
14 stycznia mieszczą się one przy ulicy Inwalidów Wojennych 5, na Osiedlu Stałym.
Biura otwarte są:
- poniedziałki - środy, piątki - 7.00 - 15.00,
- czwartki - 7.00 - 17.00.
Telefony: (32) 745 10 65, (32) 745 10 66.
E-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl

Lodowisko już
otwarte
Miłośnicy białego szaleństwa mogą
cieszyć się jazdą po lodzie na jaworznickim lodowisku. W tym sezonie miejska
ślizgawka działa w nowej lokalizacji - na
stadionie „Azotania” na Podłężu.
Lodowisko na Azotanii (ul. Moniuszki 95),
jest otwarte w godzinach od 10:00 do 21:45
(przerwa techniczna od 14:00 do 15:00).
Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 5
zł, a dla dzieci 2 zł. Można skorzystać także
z wypożyczalni łyżew, koszt - 5 zł za parę.

Blisko 3 miliony złotych trafi w tym roku do
stowarzyszeń. Dzięki temu wsparciu przejmują one do realizacji część zadań m.in.
z zakresu opieki społecznej i szeroko rozumianej profilaktyki. W przeciągu ostatnich
5 lat organizacje pozarządowe otrzymały
wsparcie na poziomie 14 milionów złotych.
- Zgodnie z przyjętymi w Jaworznie założeniami dotyczącymi współpracy z organizacjami pozarządowymi, większość
konkursów jest rozpatrywana na przełomie grudnia i stycznia – wyjaśnia Dariusz
Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta, od
lat koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Mimo że większość konkursów została
już rozstrzygnięta, do 8 lutego można jeszcze starać się o dofinansowanie projektów
z zakresu ekologii i kulturoznawstwa.
Dodatkowo w tym roku ogłoszony będzie
konkurs z zakresu przeciwdziałania patolo-

giom i uzależnieniom, na zorganizowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych. O trwających i zakończonych już postępowaniach
można przeczytać w zakładce poświęconej
organizacjom pozarządowym, w serwisie
www.jaworzno.pl.

Do aplikowania o dotacje oraz do współpracy z miastem mogą przystąpić wszystkie
organizacje pozarządowe z terenu Jaworzna.
Warto zauważyć że spośród miast ościennych Jaworzno oferuje stowarzyszeniom
konkursy o najszerszym polu działania.

Miejski Informator Kulturalny
Jaworznianie mogą już sięgać po Miejski Informator Kulturalny - kalendarium najciekawszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Jest on wydawany co miesiąc.
W broszurce znajdują się najciekawsze wydarzenia,
organizowane przez miejskie jednostki działające w obrębie kultury i rozrywki, z których może skorzystać każdy
mieszkaniec miasta: koncerty, spotkania z pisarzami,
literatami, wernisaże i imprezy w klubach dzielnicowych.

- Oferta kulturalna miasta jest bardzo szeroka.
Postanowiliśmy zebrać ją w jedno wydawnictwo,
aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się wśród ofert
instytucji kultury - mówi prezydent Paweł Silbert.
Wszyscy zainteresowani otrzymaniem informatora mogą odebrać go w miejskich jednostkach
kultury, w budynkach urzędu miejskiego, a także
w placówkach oświatowych i w wybranych miejscach, w których koncentruje się życie dzielnic.

