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Plan dla Jaworzna na trudne czasy

Aktualności
Powszechny Spis Rolny

Aby zapewnić realizację zaplanowanych inwestycji wyemitujemy obligacje. Jaworzno wciąż dysponuje
sporą zdolnością do pokrywania zobowiązań. Jestem przekonany, że dzięki prowadzeniu polityki
ukierunkowanej na zapewnienie wysokich standardów życia mieszkańców oraz dogodnych warunków
inwestowania, przezwyciężymy nadchodzący kryzys ekonomiczny - mówi prezydent Paweł Silbert.

przedsięwzięć inwestycyjnych – trwa rewitalizacja Sosiny, Nowe rozwiązania
Kasy samorządów pustoszeją
Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 pustoszą kasy kończy się budowa nowego parku na Starej Hucie, ﬁniszuje Aby umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji
samorządów. Dochody miast drastycznie spadają, natomiast modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej, będzie długoterminowych, Jaworzno będzie posiłkować się emisją
realizowana budowa wiaduktu w ciągu DK79 w Byczynie.
obligacji komunalnych. W bieżącym roku na sumę
pojawiły się dodatkowe nieplanowane wydatki na
25 mln zł, w roku 2021 – 20 mln zł. Mimo
ochronę zdrowia oraz wypełnienie rygorów
zaciągnięcia tego zobowiązania, gmina nadal
sanitarnych. Wszyscy pamiętamy niedawne
będzie spełniać ze sporym marginesem bezpieobrazki wyludniałych miast, które wyglądały jak
czeństwa określone w ustawie o ﬁnansach publiwymarłe po katastroﬁe. Zamknięte ﬁrmy, lokale,
- Jako Prezydent Jaworzna doświadczyłem już dwóch
cznych wymogi dotyczące długu publicznego. To
działalności usługowe, urzędy. Życie gospodarcze
poważnych kryzysów gospodarczych. Pierwszy wiązał się
z restrukturyzacją gospodarki, która na przełomie stuleci
komfort, którego dzisiaj wielu mocno zadłużonym
zamarło.
przyniosła w Jaworznie upadek dużych zakładów
samo-rządom brakuje. Stąd nawoływania, by rząd
Ale widmo prawdziwej katastrofy nadchodzi
przemysłowych, w tym kopalni. Stopa bezrobocia sięgnęła
tymczasowo podwyższył progi zadłużenia dla gmin i
dopiero teraz. Z ostrożnych szacunków wynika, iż
w mieście 25%. Wówczas z kryzysu wyciągnął nas zmysł
rozluźnił dyscyplinę ﬁnansową.
samorządom w Polsce braknie w tym roku około
przedsiębiorczości samych jaworznian, którzy zakładali własne
ﬁrmy i pobudzili w ten sposób ekonomicznie miasto. Oparciem była
Komfort będący efektem - często krytykowanej 13,5 mld (miliarda!) zł po stronie dochodów. Sama
również konsolidacja elektrowni i kopalni w jedną silną spółkę. Kolejne
„zachowawczej” polityki kredytowej władz Jawowicepremier Jadwiga Emilewicz przyznała, iż „ten
załamanie wiązało się z ogólnoświatowym kryzysem w latach 2008-2011.
rzna i żelaznej dyscypliny ﬁnansowej. Można było
rok będzie bardzo trudny dla samorządów, jeśli
Wtedy gospodarce Jaworzna ożywczy impuls dały duże inwestycje
przecież, jak inne miasta, zbudować/zaoferować
chodzi o bilansowanie ﬁnansów”.
infrastrukturalne samorządu, w postaci np. budowy nowej sieci drogowej.
więcej i szybciej, sięgając po większe środki unijne,
Publiczne pieniądze oraz dotacje unijne pracowały na to, by pobudzić
Wskutek obostrzeń związanych z epidemią
ale za cenę zwiększenia długu. Tego typu politykę
koniunkturę i skierować nas z powrotem na drogę wzrostu.
rozsypały się plany budżetowe polskich miast - do
całkowicie wykluczył prezydent Jaworzna, wskaich kasy wpływa znacznie mniej pieniędzy niż to
Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert
zując iż każdy poważniejszy kryzys może później w
zaplanowano. Faktyczne dochody odbiegają
efekcie doprowadzić do niewypłacalności miasta.
znacząco od przewidywanych i nie równoważą
Dzisiaj, gdy kryzys nadszedł, to racjonalne podejście
zaplanowanych wydatków. Włodarze gmin
procentuje. Część gmin, które dotarły już do kresu
zamrażają niektóre wydatki bieżące, zapowiadając
zdolności kredytowych ma olbrzymi problem nie
niezrealizowanie części zadań (np. bieżących
Co nas czeka w „nowej” rzeczywistości po pandemii?
napraw dróg lub wyłączanie oświetlenia przestrzeni „Nowa normalność” post-covidowa, daleka jest od nor- tylko z kontynuacją rozpoczętych inwestycji, ale co gorsza z
publicznych w godzinach nocnych).
malności, do której przywykliśmy. Dotyka nas kryzys, którego ﬁnansowaniem bieżącej działalności. Miasta prowadzące
Jaworzno już opierało się kryzysom
skali nie potraﬁmy jeszcze w pełni oszacować. Nie potraﬁmy bezpieczną politykę budżetową znajdują się w znacznie
W przypadku Jaworzna spadek dochodów również jest również przewidzieć, jaki kierunek obiorą zmiany lepszej sytuacji. Choćby Poznań, który dla zachowania
znaczący. Wpływy z PIT w kwietniu były niższe aż o 41,5% w gospodarce światowej, które zapewne będą głębokie. Bo płynności ﬁnansowej mógł pozwolić sobie na zaciągnięcie
kredytu w wysokości… 500 mln zł. Ta suma doskonale
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. to, że nie powrócimy na dawne tory jest niemal pewne.
Dotychczasowe wpływy z CIT zapowiadają, iż nie ma szans - Musimy wzmacniać potencjał, którym dysponujemy. obrazuje jakie szkody dla budżetów gmin przyniosła
na wykonanie planu dochodów choćby na poziomie roku Musimy być otwarci na nowych inwestorów oraz jako epidemia. Tego nie da się wyrównać oszczędnościami miasto musiałoby przestać funkcjonować (zaprzestać
ubiegłego.
samorząd nadal sami inwestować w budowę miasta
realizowania większości zadań).
Jednocześnie pojawiły się nieplanowane wydatki związane dobrego do życia: z wydajną siecią transportową, z wysokiej
z epidemią. Miasto już wydało na walkę z rozprzestrzenia- jakości przestrzeniami publicznymi, z nowoczesnymi - Gospodarka zawsze funkcjonowała w cyklach wzrostów
niem się wirusa prawie 2,5 miliona złotych, a do końca usługami komunalnymi - przekonuje prezydent Silbert. - i gwałtownych załamań. Nie inaczej będzie teraz. Naszym
czerwca kwota wzrośnie do ok. 3 mln zł. Z tej puli ponad Liczę, że zaowocuje ubiegłoroczne podpisanie umowy z KSSE głównym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom
1,7 mln zł stanowią pieniądze dla Szpitala Wielospecjalisty- i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji. Kryzys paradoksalnie Jaworzna oczekiwanego standardu usług publicznych w tym
cznego w Jaworznie, które m.in. zasilają zakup środków bywa odpowiednim czasem, aby wykazać atuty konkuren- trudnym okresie, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
ochrony osobistej, analizy laboratoryjne, sprzęt i wyroby cyjne. Trzeba jednak działać wielotorowo, patrzeć na i możliwości kontynuowania edukacji. Ale także „nowego
sytuację w szerszym kontekście i wykorzystywać okazje. otwarcia”, gdy gospodarka po kryzysie znów znajdzie się na
medyczne.
krzywej wznoszącej. Na to również musimy być gotowi, ale
W Jaworznie latarnie uliczne działają nocą, autobusy nadal Przed nami wyzwania związane z sytuacją budżetową najpierw trzeba przetrwać obecne załamanie – wyjaśnia
kursują, zieleń miejska jest utrzymywana i wykonywane są i zaciskaniem pasa. Ale w tym trudnym okresie nie Paweł Silbert. - Jestem przekonany, że razem jako wspólnota
bieżące naprawy dróg – co w obecnej sytuacji wcale już nie zrezygnujemy ze strategicznych wydatków inwestycyjnych, mieszkańców Jaworzna dokonamy tego, podobnie jak
bo
tylko
to
otwiera
miastu
dalsze
pole
manewru
i
przynosi
jest takie oczywiste w sporej części gmin. Nie zawieszono
wcześniej wielokrotnie to robiliśmy.
korzyści mieszkańcom w dłuższej perspektywie czasowej.

Synergia w miejskiej kulturze
18 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej radni uchwalili projekt połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury w jedną.
W skład nowej jednostki wejdą „Arche ” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury „Teatr Sztuk” oraz eM Band Orkiestra
Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Teraz rozpocznie się proces, w wyniku którego pod koniec roku możliwe będzie uchwalenie „aktu
o połączeniu instytucji kultury”. Tym samym od 1 stycznia 2021 roku, z trzech instytucji możliwe będzie utworzenie nowej samorządowej
artystycznej instytucji kultury.
Połączenie Arche , eM Bandu i Teatru Sztuk to właściwie
jedyna szansa, by ocalić to, co przez ostatnie lata wypracowały jaworznickie placówki. Konsolidacja ma pozwolić na
to, by uniknąć znacznie bardziej drastycznych rozwiązań.
Jako jedną z prawnie dopuszczalnych możliwości rozważano
też likwidację niektórych instytucji kultury. Propozycja
połączenia trzech jednostek w jeden organizm jest efektem
analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych. W wyniku dyskusji
i analiz podjęto próbę utrzymania i zachowania działalności
tych jednostek, czego efektem jest propozycja połączenia ich
w jedną instytucję.
- Rozpoczęliśmy przełomowy proces zmian w jaworznickiej
kulturze. Naszym celem jest przeprowadzenie go przy
społecznym przyzwoleniu oraz przy jak największym uczestnictwie mieszkańców w kształtowaniu nowego i nowoczesnego podmiotu. Powstająca jednostka ma - z zachowaniem
efektu synergii - łączyć dotychczas działające osobno funkcje
kulturalne i prowadzić do bardziej precyzyjnego planowania
pracy jednej instytucji w ramach jednego budżetu. W jaworznickim ATElier Kultury chcemy zachować działalność
dwóch unikatowych orkiestr, a także teatru oraz stale

rozszerzać i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej oferty dla
mieszkańców. Wszystko to w nowym - bardzo biznesowym modelu prowadzenia działalności, z wdrożeniem europejskich metod zarządzania projektami kulturalnymi, po to by
efektywnie i harmonijne łączyć cele artystyczne i ekonomiczne - zaznacza Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik
Prezydenta oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu.

Nad tym, jak będzie wyglądał proces zmian formalnych,
pracuje specjalny zespół. W jego skład weszli m.in.
dyrektorzy Arche , eM Bandu oraz Teatru Sztuk, a także
naczelnik oraz pracownicy Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Proponowana
nazwa dla nowej placówki to: ATElier Kultury. Pierwsze litery
nowej nazwy pochodzą od dotychczasowych nazw
łączonych właśnie instytucji: A - Arche , T - Teatr Sztuk,
E - eM Band. Dotychczasowa działalność Arche , eM Bandu
i Teatru Sztuk ma zostać utrzymana również w warstwie
nazewniczej jak i promocji marki jednostki.
Formalną siedzibą „ATElier Kultury” ma być adres budynku
przy ul. Mickiewicza 2, gdzie obecnie mieści się Teatr Sztuk.
Tam też prowadzona będzie dotychczasowa działalność
Teatru, jak i innych form artystycznych.
Podczas prac zespołu przygotowującego proces zmian
przepro-wadzone zostaną czynności inwentaryzacyjne w budynkach i zostanie określony ich stan oraz możliwości ich
użytkowania już pod auspicjami nowej instytucji.

Byczyna - działki
mieszkaniowe na sprzedaż!
Przed nami kolejny przetarg na gminne działki mieszkaniowe. Tym razem w dzielnicy Byczyna przy ul. Rumiankowej. Rejon dzielnicy wciąż zatopiony w zieleni i charakteryzujący się rozproszoną zabudową. Licytacja pięciu
działek odbędzie się 15 lipca i uwaga - to ostatni przetarg
przed dłuższą przerwą wakacyjną.
Przetarg odbędzie się 15 lipca 2020 roku o godz. 10.30
w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Termin wpłat
wadium, które uprawnia do udziału w licytacji upływa
8 lipca br. (liczy się data księgowania środków na rachunku
gminy).
Poniżej lista zbywanych w przetargu działek:
ź nr 685/7 o pow. 603 m² w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części

w działce 685/10 - cena wywoławcza 81.639,00 zł ne o;
ź nr 685/8 o pow. 1.041 m² w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części

w działce 685/10 - cena wywoławcza 134.200,00
zł ne o;
ź nr 685/9 o pow. 1.067 m² w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części
w działce 685/10 - cena wywoławcza 137.310,00
zł ne o;
ź nr 685/11 o pow. 770 m² w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części
w działce 685/10 - cena wywoławcza 101.680,00
zł ne o
ź nr 685/12 o pow. 650 m² w obr. Byczyna z udziałem 1/5 części
w działce 685/10 - cena wywoławcza 87.280,00
zł ne o.
Pełny opis oferty wraz z ogłoszeniem przetargowym
dostępny jest na stronie h ps://nowa.invest-injaworzno.pl/teren-mieszkaniowy-ul-rumiankowa/
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM w Jaworznie - tel.
(32) 61 81 713 oraz Wydziału Obrotu Nieruchomo-ściami UM
w Jaworznie - tel. (32) 61 81 636, a także drogą mailową:
invest@um.jaworzno.pl

Omijaj "korki" na drodze
ze Śląską Policją
Komenda Wojewódzka w Katowicach udostępnia informacje on-line o utrudnieniach na drogach. Ogólnodostępna aplikacja pomoże wskazać miejsce i czas trwania
utrudnienia przejazdu drogą, na której doszło do zdarzenia drogowego. Istotną zaletą tego rozwiązania dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego jest możliwość
natychmiastowego przekonania się o tym, co zajmie nam
więcej czasu - wybór drogi objazdem czy oczekiwanie
w "korku".
Pod internetowym adresem policja.orsip.pl udostępniona
została zakładka CYFROWE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA, na której m.in. zamieszczone są aplikacje
związane z codzienną pracą śląskiej policji drogowej:
ź zdarzenia drogowe on-line,
ź historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych.
Aplikacja zdarzenia drogowe on-line będzie dostępna
w każdym urządzeniu z łączem internetowym, a informacje
o utrudnieniach na drodze będą w niej zamieszczać
policjanci drogówki bezpośrednio po dotarciu na miejsce
zdarzenia.

Więcej na um.jaworzno.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
h p://www.policja.pl/pol/aktualnosci/189483,Omijajkorki-na-drodze-ze-Slaska-Policja.html
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