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Komunikacja miejska
w okresie świątecznonoworocznym

Szanowni Mieszkańcy Jaworzna!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności
oraz szczęśliwych chwil spędzonych w otoczeniu najbliższych.
Niech w ten wigilijny wieczór przy stole
zasiądą z nami Ci, którzy są dla nas najważniejsi.
Niech 2020 rok stanie się okazją do realizacji marzeń,
a przede wszystkim niech obﬁtuje w zdrowie, szczęście,
porozumienie i życzliwość otoczenia.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie
informuje, że w okresie świąteczno-noworocznym ze
względu na zmniejszone zapotrzebowanie na przewozy
zostaną wprowadzone ograniczenia w kursowaniu
komunikacji miejskiej.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z zastępcą Moniką Bryl
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej
Tadeuszem Kaczmarkiem

Wolontariusze roku 2019 wybrani

Dni w kolorze czarnym - rozkłady jazdy ważne w dni
robocze i dni robocze szkolne.
Dni w kolorze niebieskim - z uwagi na przerwę w pracy
szkół, nie kursują linie: 321 i 328, a na liniach: 311, 367
i 370 obowiązują specjalne rozkłady jazdy na dni robocze
wolne od nauki szkolnej. Nie zostaną wykonywane także
specjalnie oznaczone kursy na liniach: A, 304 i 350.
Dni w kolorze zielonym - rozkłady jazdy ważne w soboty.
Dni w kolorze czerwonym - rozkłady jazdy ważne
w niedziele i święta.
Ponadto, w dniach 24 i 31 grudnia autobusy kursować
będą do godziny 17:00. Po godzinie 17:00 wykonane
zostaną tylko wybrane kursy (*). Z kolei w dniach
25 grudnia i 1 stycznia autobusy kursować będą od
godziny 14:00. Wcześniej realizowane będą tylko
wybrane kursy (*)
(*) - w internetowym rozkładzie jazdy za pomocą
czytelnych oznaczeń wyróżniono zawieszone kursy.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z komunikacji
miejskiej w noc sylwestrową! Wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom wykonane zostaną wszystkie
przewidziane w rozkładzie jazdy kursy nocne na liniach: E,
N1 i N2.
Więcej na www.pkm.jaworzno.pl

W Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie, w czwartek, 5 grudnia w Międzynarodowym
Dniu Wolontariusza odbyła się uroczysta gala czwartej edycji konkursu Wolontariusz
Roku Miasta Jaworzna.

Nowe stawki podatkowe
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni
przyjęli uchwały dotyczące nowych stawek
podatkowych. Od kilku lat, świadomą polityką
gminy było utrzymywanie stawek podatkowych
na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia
i realizacja zadań oraz programów uzyskujących
dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów.
Podczas uroczystości zostali wyróżnieni i nagrodzeni
wolontariusze działający w trzech obszarach: Ekologia
i turystyka; Edukacja, kultura i sport oraz Proﬁlaktyka,
zdrowie i wsparcie społeczne.

Laureaci Konkursu
Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna:
Obszar "Ekologia i turystyka", w tym działania dotyczące
ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu
bezdomności zwierząt:
ź Wolontariusz Roku: Bogusława Seremet,
ź Wyróżnienia: Alicja Spyra, Tamara Bajorek.
Obszar "Edukacja, kultura i sport", w tym działania na rzecz
dzieci i młodzieży, rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa:
ź Wolontariusz Roku: Wiktoria Wilkosz - kategoria dzieci

i młodzież oraz Edyta Wiernek - kategoria osoby dorosłe,

ź Wyróżnienia: Janusz Ciołczyk i Tadeusz Brzózka.
Obszar "Proﬁlaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne", w tym
działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz bezrobotnych i bezdomnych:
ź Wolontariusz Roku: Natalia Plewa - kategoria dzieci i młodzież oraz Daniel Tarasek - kategoria osoby dorosłe
ź Wyróżnienia: Oliwia Kaszuba, Katarzyna Bochenek, Julia
Sroczyńska, Mariola Tukaj, Agnieszka Włodek, Milena
Batko, Weronika Knapik, Janina Wesołowicz, Krystyna
Giełdoń, Józefa Tomera, Krzysztof Marciński, Beata
Kuligowska.
Nagrodzone koła wolontariackie:
ź Laureat: Klub Wolontariacki "Pomagam z dziewiątką" przy
SP nr 9 w Jaworznie,
ź Kluby i Koła wyróżnione: Szkolny Klub Wolontariacki
"Iskra" przy SP 22 w Jaworznie, Klub "Pomaganie jest
fajne" przy SP nr 18 w Jaworznie, Koło Caritas, Koło

Ekologiczne przy SP nr 19 w Jaworznie, Klub Młodego
Wolontariusza - Szkolny Klub Caritas przy ZSO
w Jaworznie.
Nagroda specjalna GRDPP:
ź Julia Sroczyńska.
Laureaci zostali wyłonieni w trakcie obrad kapituły, w skład
której wchodzili przedstawiciele GRDPP, Rady Seniorów
i Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Nagrody zwycięzcom
i wyróżnionym wręczała m.in. Monika Bryl zastępca
prezydenta Jaworzna oraz zaproszeni goście.
Głównym celem konkursu jest promocja działalności
wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych
wśród mieszkańców naszego miasta. Organizatorem
konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy
współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Jaworznie, a patronaty honorowe nad tegoroczną edycją
objęli Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa
śląskiego oraz Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ciężkowice, Bory, Dąbrowa Narodowa - wybierz miejsce na Twój dom
Na początku nadchodzącego roku pojawi się kolejna szansa na spełnienie marzeń o działce mieszkaniowej w atrakcyjnej
lokalizacji na terenie Jaworzna. Gmina wystawia bowiem na sprzedaż w trybie przetargu 12 działek o powierzchni
od 561 m² do 968 m², znajdujących się w Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej i Borach. Prawdziwą perełką
styczniowych przetargów będą trzy działki w Ciężkowicach, położone zaledwie 500 m od Parku Gródek.
Pierwszy z gminnych przetargów w nowym roku odbędzie
się w środę, 15 stycznia. Do zbycia przeznaczono aż sześć
działek mieszkaniowych w Dąbrowie Narodowej
w okolicach ul. Szprotawy. Dokładniej jest to kolejna linia
zabudowy leżąca między ul. Szprotawy a Dąbrowską.
Otoczenie stanowią rozległe łąki i kompleks leśny. Wraz
z działkami zbywany jest udział w drodze dojazdowej, wokół
której skupione są nieruchomości.
Wadium należy wnieść do 8 stycznia 2020 r.
Bliższe informacje na temat działek
można znaleźć na:
h p://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/295
W kolejną środę miesiąca – 22 stycznia – odbędzie się
przetarg na trzy działki mieszkaniowe przy ul. Zabłocie
w Ciężkowicach. To prawdziwa gratka dla osób, które marzą
o budowie domu w spokojnym rejonie i o bliskim kontakcie
z przyrodą. Działki położone są na skraju lasu, w niewielkiej
odległości od meandrującego potoku Łużnik. Po przeciwnej
stronie wznosi się łagodne zbocze, którym w ciągu
10-minutowego spaceru dotrzemy do korony kamieniołomu
Gródek. Roztoczy się przed nami widok na osławione
„jaworznickie Malediwy”.
Wadium należy wnieść do 15 stycznia 2020 r.
Opis działek dostępny jest pod adresem:
h p://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/297

Ostatnia środa miesiąca – 29 stycznia – przyniesie przetargi
na pojedynczą działkę w okolicy ul. Szczotki (najdalej
na północ położona część Dąbrowy Narodowej) oraz dwie
nieruchomości w rejonie ul. Chłopickiego (Bory – okolice
DWR).
Wadium należy wnieść do 22 stycznia 2020 r.
Informacje dotyczące tych działek
znajdują się pod adresami:
h p://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/299 (ul. Szczotki)
oraz h p://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/298 (ul.
Chłopickiego)

oferty postępując o 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik, który
zaoferuje najwyższą cenę wygrywa licytację.
W przypadku wygranej, wadium zostaje zaliczone w poczet
ceny nabycia nieruchomości. O terminie spisania umowy
notarialnej zwycięzca powiadamiany jest w terminie do
21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Osobom, którym nie udało się wygrać licytacji, kwota
wadium zwracana jest na konta bankowe w terminie trzech
dni.

Informacji na temat przetargów udzielają pracownicy
Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM
Jaworzno – tel. (32) 61 81 713 oraz Wydziału Obrotu
Nieruchomościami UM Jaworzno – tel. (32) 61 81 636.
Jak dokonać zakupu?
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej) należy dokonać
wpłaty wadium na wyszczególniony rachunek bankowy
(warunek konieczny wzięcia udziału w przetargu).
W dniu przetargu należy stawić się wraz z wymaganymi
dokumentami (lista w ogłoszeniu przetargowym) w wyznaczonej sali Urzędu Miejskiego i wziąć udział w licytacji.
Licytacja jest ustna i polega na przebijaniu poprzedzającej

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Przypomnijmy, w 2014 roku stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku i przez 6 lat były utrzymywane na
stałym poziomie. Gmina od wielu lat utrzymywała stawki
na niskim poziomie, rezygnując jednocześnie z bieżących
wpływów, gdy tymczasem ustawodawca corocznie je
waloryzuje o wskaźnik inﬂacji. Szacuje się, że w tym czasie
do kasy miasta nie wpłynęło ponad 37,6 mln zł.
Przyjęcie stawek na zaproponowanym poziomie w górnej
części widełek podatkowych, oznacza dodatkowy, większy
wpływ środków do budżetu o blisko 8 mln zł. Tym samym
od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości - dotychczas za 1 m² mieszkańcy płacili 0,24 zł, teraz
będzie to kwota 0,50 zł. Pozostałe podatki od gruntów
i budynków wzrosną średnio od 6 do blisko 23 procent.
Bardzo niewielkim wahaniom podlega wymiar podatku
od środków transportowych. Podwyższenie stawek
mieści się w przedziale od 9 do 50 procent. Obecnie
opodatkowanych jest około 720 pojazdów.
Obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych
Nadal mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu
zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której
wybudują swój dom. Dotychczas z ulgi korzysta ponad
650 mieszkańców.
Ponadto ze zwolnień podatkowych korzystają jaworzniccy
przedsiębiorcy. Wszystko dzięki wprowadzonemu w mieście w 2016 roku pakietowi ulg w ramach pomocy de
minimis. Pakiet ulg został wypracowany wspólnie
z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, która zrzesza przedsiębiorców z Jaworzna i odpowiada na ich oczekiwania.
Na ulgi mogą liczyć właściciele pojazdów z napędem
elektrycznym oraz hybrydowym, w tym: samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep
i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Na dorównanie do górnych stawek określonych przez
Ministerstwo Finansów, na przestrzeni ostatnich lat
zdecydowało się wiele samorządów, od przyszłego roku
więcej zapłacą także mieszkańcy większości miast.
W chwili obecnej działania wyrównawcze pozwolą na
uzupełnienie ﬁnansów samorządu i realizację bieżących
zadań.
Projekty uchwał zmieniające stawki podatkowe zostały
przyjęte do wiadomości przez Jaworznicką Izbę
Gospodarczą, która wyraziła również zrozumienie
konieczności podwyższania stawek podatkowych
ze względu na trudną sytuację ﬁnansową samorządu.
Projekty zostały również skonsultowane z "NSZZ
Solidarność" Miasta Jaworzna, którego zarząd przyjął do
wiadomości zgłoszone propozycje.
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