Gazeta

przystankowa
Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 13 (119) / 2019

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Więcej na www.um.jaworzno.pl

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Jaworzna!
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy,
by nie zabrakło w naszych domach życzliwości
i porozumienia, by przyniósł on wiele radości,
a przede wszystkim zdrowia i spełnienia marzeń.
Budżet 2020: Kontynuacja
największych inwestycji

Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert
wraz z Zastępcą Moniką Bryl
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
Tadeuszem Kaczmarkiem

Najtrudniejszy budżet od lat
W czwartek, 19 grudnia radni uchwalili budżet na 2020 rok. Zarówno z pierwszych zapowiedzi, jak i ogólnego
stanu ﬁnansów w samorządach zapowiada się bardzo trudny rok. Prezydent, by zapewnić ﬁnansowanie zadań
i zrównoważyć budżet dokonał ograniczeń wydatkowych w miejskich jednostkach, instytucjach kultury
i wydziałach Urzędu Miejskiego. Dokonane cięcia pozwoliły zbilansować budżet, a pomimo coraz trudniejszej
sytuacji, ﬁnansowana będzie kontynuacja ważnych zadań społecznych i infrastrukturalnych.

Kolejne dwa lata będą stały pod znakiem wykonania
i dokończenia rozpoczętych inwestycji, w budowie są
duże projekty, na łączną kwotę ponad 100 mln zł.
Doskonałym przykładem jest projekt modernizacji
Sosiny, który rozpoczął się w 2018 r., a w 2021 r. Sosina
i jej otoczenie powinny być już pełni ukończone i służyć
mieszkańcom do wypoczynku i aktywności – wartość
kontraktów to prawie 34 mln zł., w tym ponad 20 mln zł.
pozyskanych zostało ze środków europejskich. Za ponad
6 mln zł odmieni się oblicze Parku Podłęże - aktualnie
trwają prace budowlane. Park już w 2020 roku nabierze
kształtu jaki nadali mu w projekcie społecznym
mieszkańcy.
Po przeprowadzonej termomodernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum, trwa rewitalizacja otoczenia
obiektu. Prace kontynuowane są również w środku, gdzie
kompleksowo wymieniane są instalacje elektryczne,
przeciwpożarowe, a wkrótce remontem objęte zostaną
toalety, hol i pozostałe pomieszczenia, by pod koniec 2020
roku oddać mieszkańcom w pełni zmodernizowaną
i funkcjonalną halę. Projekt warty ok 10 mln zł i doﬁnansowany z UE kwotą ponad 5,3 mln zł dotyczył modernizacji energetycznej budynku, natomiast prace prowadzone w otoczeniu i wewnątrz hali wymagają nakładów
ze środków własnych gminy.
Z doﬁnansowaniem z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych rozpocznie się przebudowa ulicy 11
Listopada, wraz z nowym rondem i włączeniem do
obwodnicy. Zabezpieczone środki na wkład własny
pomogą w pozyskaniu doﬁnansowań do przebudów
kolejnych dróg w mieście.

Zapraszamy na dekaTON!

– Zupełnie dramatycznie rosną za to wydatki na oświatę.
Te będą wynosić już ponad jedną trzecią całości środków
budżetowych, a w projekcie budżetu nie ma jeszcze ujętych,
podobno zaplanowanych przez rząd, podwyżek dla
nauczycieli w roku 2020. Niestety subwencja oświatowa
(ekstra pieniądze od rządu) w coraz mniejszym stopniu
pokrywa ponoszone wydatki – zaznacza prezydent Paweł
Silbert.

Po stronie samorządu jest również podwyższenie płac
minimalnych, a warto tu wspomnieć, że płaca całkiem sporej
grupy ludzi pracujących w miejskich jednostkach jest właśnie
na poziomie bliskim płacy minimalnej.
Mimo bardzo pesymistycznych prognoz, prezydent miasta
przedłożył projekt budżetu, w którym stara się utrzymać
wszystkie, ważne dla miasta wydatki, te obligatoryjne i te,
które podtrzymują komfort życia w mieście.

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
Bez nowych zobowiązań
Niestety, przy takich prognozach trudno planować nowe,
kolejne i potrzebne nam wszystkim inwestycje. Dlatego te,
które będą, w większości są kontynuacją zadań wieloletnich.
– Mimo tej trudnej sytuacji miasto stawia na rozwój, widząc
różne obszary do zagospodarowania. Zmieniane jest
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, dzięki któremu uwolnione zostaną nowe
tereny pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe –
zaznacza prezydent Paweł Silbert. Prowadzone są również
intensywne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków ze sprzedaży terenów gminnych. Samorząd
liczy także, że zaprocentuje współpraca z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną w pozyskiwaniu nowych
inwestorów.
Pomimo niższego poziomu wzrostu dochodów, niż
przewidywany, przy równoczesnym wzroście wydatków,
niezbędnych do sﬁnansowania zadań gminy, opracowano
budżet, w którym nie przewiduje się zobowiązań, jak kredyty
czy obligacje. Ważnym elementem budżetu są wyższe
wpływy z tytułu podatków od nieruchomości i środków
transportowych, które i tak nie rekompensują wzrostu
kosztów z tytułu realizowanych przez miasto zadań. Czeka
nas więc trudny rok, jednak urzędnicy zapewniają, że będą
robić wszystko, aby zrealizować zaplanowane na 2020 r.
zamierzenia.

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia
i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest już
dostępna na stronach internetowych Policji.
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– Mimo, że planowany budżet przekracza 620 milionów
złotych, faktycznie jest dużo trudniejszy niż ten na rok 2019.
80 milionów zł, które mocno winduje dochody gminy zasilają
w całości środki na wypłaty 500 + i 300 +, które to jako
miasto tylko redystrybuujemy do rodzin objętych programami – wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych będą w nadchodzącym roku niższe niż
w obecnym i wyniosą ponad 145 mln zł. Dotacje celowe
w ramach programów ﬁnansowanych z udziałem m.in.
środków europejskich będą niższe o niemal 10 mln
w porównaniu do 2019 roku i wyniosą ponad 41 mln zł.
Udziały we wpływach z podatku CIT wyniosą 13 mln,
o milion zł więcej niż obecnie. Natomiast dochody własne
powiatu wyniosą niemal 10 mln, co oznacza, że będą
o ponad 1,7 mln zł niższe niż tegoroczne. Do budżetu miasta
na 2020 rok nie wpłyną pieniądze z podatku za wybudowanie nowego bloku energetycznego. Według zapowiedzi
spółki Tauron Nowe Jaworzno uruchomienie bloku nastąpi
dopiero w przyszłym roku, co będzie skutkowało naliczeniem podatku od nieruchomości dopiero na 2021 rok.
– Niestety udziały gminy w podatku PIT będą nieco niższe, niż
te planowane na rok 2019, a konieczne do pokrycia wydatki

rosną w zastraszającym tempie. Dramatycznie wysoko
i mocno rosną koszty usług i wykonawstwa zewnętrznego.
Niemal każdy przetarg kończy się oczekiwaniem znacznie
większych pieniędzy, niż gmina może na nie przeznaczyć –
podkreśla prezydent Silbert.
Wydatki w nowym budżecie
Wzrost dochodu pójdzie w parze ze zwiększonymi
wydatkami. W przyszłym roku miasto będzie musiało wydać
o niemal 24 mln zł więcej niż w obecnym – ponad 605,5 mln
zł. Wpływ na to ma przede wszystkim sukcesywny wzrost
wydatków bieżących, rosnące koszty usług, wysokie ceny
przetargowe - taka tendencja utrzymuje się od lat. Wydatki
majątkowe będą nieznacznie niższe, niż w roku 2019.
Najważniejsze koszty, jakie poniesiemy w przyszłym roku, to:
wydatki na obsługę i zadania jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i utrzymanie oświaty w kwocie ponad 358
mln zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie ponad 211 mln zł oraz wydatki związane
z realizacją zadań statutowych - ponad 147 mln zł). Pozostałe
wydatki to dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz
osób ﬁzycznych. Obsługa długu publicznego wyniesie 5,1
mln zł, na wydatki związane z programami ﬁnansowanymi
z udziałem środków unijnych przewidziano niemal 4 mln zł takie ﬁnansowanie wystarczy, by skorzystać jeszcze na
realizacji ostatnich projektów w kończącej się perspektywie
unijnej.
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Dochody budżetowe
Na 620 mln i 800 tys. zł zaplanowano wpływy do jaworznickiego budżetu w roku 2020. Na wspomnianą kwotę składać
się będą dochody bieżące w wysokości 568 924 116 zł oraz
dochody majątkowe, które wyniosą 51 875 884 zł. Wśród
najważniejszych źródeł dochodu w nadchodzącym roku
należy wymienić: dochody własne gminy, które zaplanowano na ponad 170 mln zł (wzrost o niemal 18 mln zł
w porównaniu do roku 2019); dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa, które wyniosą 133 mln zł, subwencje
ogólne z budżetu państwa (ponad 105 mln zł).

!

?

!

!

?
?

!

!

!
2
!

?

?

!

2

2

!

!

?

!

2

?2

!

!

2

!

!

2

?

!

2

?

!

!

!

!

?

!

?

!

2

2
2
!

?

!

Odwied Krajową Mapę Zagroże 2 Bezpiecze stwa

www.policja.pl

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.
Więcej na invest-in-jaworzno.pl

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl
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Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno
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@MiastoJaworzno
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