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Rekordowy budżet miasta na 2018 rok
Radni Rady Miejskiej przyjęli zaproponowany przez prezydenta Pawła Silberta budżet miasta
na 2018 rok. Warto podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki budżetowe naszego miasta wyniosą ponad
519 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury
miejskiej wyniosą blisko 90 mln zł, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będą aż 972 zł.
Budżet miasta po stronie dochodów opiewa na kwotę
486.200.000 zł, natomiast po stronie wydatków jest
to kwota 519.244.292 zł.
- W nowy rok wejdziemy z rekordowym budżetem, przekraczającym 500 mln zł. Wynika to wprost z zaplanowanych
działań inwestycyjnych - korzystamy z szans, które już się
mogą nie powtórzyć - mówi prezydent Paweł Silbert.
Największy udział w wydatkach bieżących ma od lat oświata
i wychowanie, na której ﬁnansowanie przeznaczone jest
blisko 30 proc. budżetu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż
subwencje i dotacje (czyli środki państwowe) pokrywają
tylko 69 proc. wydatków oświatowych, 42 mln zł do
utrzymania szkół i przedszkoli dołoży gmina z własnych
środków. Druga największa sfera wydatków to polityka
rodzinna z udziałem 17-procentowym w budżecie (składa
się na nią w zasadniczej części Program 500+).
W 2018 roku mieszkańców czeka realizacja najistotniejszych
miejskich inwestycji w bieżącej perspektywie unijnej.
Całkowitej przebudowie ulegnie ścisłe centrum Jaworzna.
Już wkrótce ruszy bowiem budowa nowoczesnych wiat
przystankowych wraz z zatokami autobusowymi. Przebudowany zostanie również Plac Górników - na tym terenie
powstanie m.in. zadaszony parking dla rowerów. Ruszy
także rozbudowa oraz termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej, a parking samochodowy zlokalizowany
obok zostanie ukryty pod ziemią. W przyszłym roku
powinna być gotowa Velostrada z Osiedla Stałego przez
Podłęże, Śródmieście i Jeziorki aż do Ciężkowic. Dzięki temu
już za rok Śródmieście będzie miało odmienny, nowoczesny
wygląd i lepszą funkcjonalność.
To tylko część zamierzeń inwestycyjnych, których ﬁnansowanie zakłada przyszłoroczny budżet Jaworzna. Gmina
stara się jednocześnie o zapewnienie doﬁnansowania
przebudowy m.in. ulic: Katowickiej, Martyniaków,
Podwale, Piaskowej, Gwardzistów i Energetyków. Rozpocznie się rekultywacja Sosiny czy kontynuacja rozbudowy
infrastruktury na GEOsferze (tężnia solankowa w ramach
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego). Projekt Miasto
Siedmiu Rynków wejdzie w fazę realizacji w Dąbrowie
Narodowej i Długoszynie, a konsultacji w Borach i Ciężkowicach. Kolejnych sześć szkół przejdzie termomodernizację,
a niemal od podstaw zbudowane zostanie Przedszkole
Miejskie nr 24. Uruchomiony zostanie także publiczny
żłobek.
W związku z tym w budżecie miasta na przyszły rok
zapewniono prawie 90 mln zł na wydatki inwestycyjne.
Z tej sumy po 30 proc. środków przeznaczonych zostanie na
infrastrukturę związaną ze sportem i kulturą ﬁzyczną oraz
transport. Jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty rozpisane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021,
wydatki inwestycyjne wyniosą w naszym mieście 123 mln zł.
Dochody budżetowe na 2018 rok określono na poziomie

Struktura wydatków majątkowych w 2018 roku
Działalność usługowa

10 364,6 tys. zł (11,6%)
Oświata i wychowanie

6 672,6 tys. zł (7,4%)
Gospodarka mieszkaniowa

1 852,5 tys. zł (2,10%)
Ochrona zdrowia

Kultura ﬁzyczna

27 254,9 tys. zł
(30,4%)

2 001,0 tys. zł (2,2%)
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Transport i łączność

1 410,0 tys. zł (1,6%)

28 526,3 tys. zł
(31,8%)

Administracja publiczna

110,0 tys. zł (0,1%)
Przetwórstwo przemysłowe

1,0 tys. zł (0,00%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

0,5 tys. zł (0,00%)

Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska

11 267,9 tys. zł
(13,6%)

486,2 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami
wynosi 33 mln zł. Deﬁcyt budżetowy zostanie pokryty
przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych.
Jaworzno regularnie i bezproblemowo spłaca swoje
wcześniejsze zobowiązania ﬁnansowe (zaciągnięte wcześniej kredyty długoterminowe). W przyszłym roku na spłatę
dotychczasowych zobowiązań przeznaczonych zostanie
17,5 mln zł. Dzięki racjonalnie prowadzonej polityce
ﬁnansowej miasto nie zbliża się do dopuszczalnych progów
ostrożnościowych określonych w Ustawie o ﬁnansach
publicznych. Ten wskaźnik budżetu Jaworzna jest
o prawie 40 proc. niższy niż wartość dopuszczalna.

RAZEM

89 607,9 tys. zł

kiem 2018 roku. W naszym mieście to na pewno
żłobek publiczny, dopłaty do prywatnych
żłobków i klubików dziecięcych i szereg
inicjatyw płynących z programu
„Jaworzno Wspiera Rodziny".

Aktualności

Umowa na
modernizację hali
podpisana
Rozbudowa oraz termomodernizacja
Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum miasta staje się faktem. Umowę na
roboty budowlane podpisali Prezydent
Jaworzna Paweł Silbert, a ze strony
przedsiębiorstwa DOMBUD Wiceprezes
Zarządu Paweł Chalecki. Przedmiotem
inwestycji jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remontem instalacji i pozostałej
infrastruktury technicznej.
- W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi także rozbudowa
budynku hali o dwa magazyny sprzętu sportowego.
Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się:
częściowa wymiana nawierzchni utwardzonych w bezpośrednim sąsiedztwie termomodernizowanego obiektu,
wprowadzenie niewielkich zieleńców przy fragmentach
elewacji oraz niezbędne instalacje związane z projektowaną iluminacją budynku - mówi Andrzej Kramarz,
Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
w Wydziale Inwestycji Miejskich.

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna
Ucieszyła mnie informacja, że Jaworzno
jest w ścisłej czołówce miast aglomeracji, które aktywnie sięgają po środki
zewnętrzne - z tym faktem jest bezpośrednio związany nasz budżet. Jak co roku,
ostrożnie podeszliśmy do wydatkowania
środków bieżących, jesteśmy także na bardzo
bezpiecznym poziomie zadłużenia, dając sobie
możliwość realizowania inwestycji. Co ważne ruszamy
także z wieloma projektami społecznymi i zdrowotnymi,
które po stronie rządowej zostaną uruchomione począt-

Wizualizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (widok od strony zachodniej - od ul. Królowej Jadwigi i ul. Grunwaldzkiej)

Powstanie Miejskie Centrum Integracji Transportu

Umowa została podpisana z ﬁrmą P.B. DOMBUD S.A.
z Katowic, a jej wartość to około 13,5 mln. zł. Termin
zakończenia robót zaplanowano na 30 września 2018 r.
- Już wkrótce ruszamy z realizacją zaplanowanych
i ważnych inwestycji w ścisłym centrum miasta. Dzięki temu
nowe oblicze zyska Hala Widowiskowo-Sportowa,
powstanie także Miejskie Centrum Integracji Transportu zabudowany parking dla rowerów na Placu Górników,
nowe centrum przesiadkowe oraz podziemny parking przy
hali - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Wszystko po to,
by zapewnić mieszkańcom wyższy komfort podróżowania
i spędzania wolnego czasu. Jestem pewien, że dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom jaworznianie będą zadowoleni i dumni z tego jak rozwija się i zmienia nasze miasto.

Umowa na modernizację hali została podpisana 19 grudnia 2017 r.

Wizualizacja Miejskiego Centrum Integracji Trasportu

W Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie została podpisana umowa na
roboty budowlane w ramach Miejskiego Centrum
Integracji Transportu. Dzięki temu w ścisłym
centrum miasta ruszy budowa nowoczesnych wiat
przystankowych wraz z zatokami autobusowymi.
Przebudowany zostanie również Plac Górników na tym terenie powstanie m.in. zadaszony parking
dla rowerów.
W ramach projektu przebudowane zostaną dwie zatoki
autobusowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
w Centrum oraz Plac Górników. Projekt przebudowy zatok

autobusowych zakłada m.in. wykonanie dodatkowej zatoki
dla minibusów, budowę chodnika w rejonie obecnego
zieleńca za wiatą przystanku oraz budowę budynków
usługowo-socjalnych, w skład których wchodzić będą
pomieszczenia toalet publicznych, punktu prasowego
i kawiarenki prasowej.
Diametralnie zmieni się również przestrzeń wokół Placu
Górników. Przebudowany zostanie wjazd z ul. Grunwaldzkiej
oraz układ komunikacyjny - z naciskiem na bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów. W zachodniej części placu powstanie zadaszony parking rowerowy, w skład którego
wchodził będzie właściwy parking oraz budynek socjalny.
Parking umożliwi użytkownikom na bezpieczne pozostawienie własnego roweru, jak również będzie stanowić bazę
przyszłej miejskiej wypożyczalni rowerów. Parking

wyposażony zostanie w 88 stojaków dwustanowiskowych,
co daje pojemność 176 rowerów. W północnej części płyty
postojowej przewidziano miejsce na ławki, na których
będzie można odpocząć lub przygotować się do jazdy.
Parking będzie zadaszony przekryciem membranowym
rozpiętym na konstrukcji stalowej.
W okresie zimowym, kiedy nie ma zapotrzebowania na
przechowywanie rowerów stojaki mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, zadaszona
płyta parkingu może być wykorzystywana do innych celów,
np. do urządzenia ślizgawki.

Projekt pn.: Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80
w Jaworznie zostanie doﬁnansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Doﬁnansowanie z Unii Europejskiej wynosi
5 374 129,68 zł. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację
energetyczną obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!
Kradzież albo zgubienie dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji.
Dowiedz się jak można się przed tym chronić
na www.dokumentyzastrzezone.pl

Wykonawcą całości robót budowlanych będzie ﬁrma
Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa, a wartość tych robót
wyniesie blisko 5,2 mln. zł.

Projekt doﬁnansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie", poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".
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