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1. WSTĘP 

Obowiązek opracowania Raportu o stanie gminy został wprowadzony nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym. Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, 
w szczególności prezentować realizację zadań ustawowych samorządu oraz polityk, programów i strategii, 
a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.  

Realizując powyższy obowiązek, w tym roku po raz pierwszy zaprezentowana zostaje działalność naszego 
samorządu w zakresie realizacji zadań własnych za rok ubiegły. Zakres danych i informacji zgromadzonych 
na potrzeby niniejszego Raportu obejmuje przekrojowo całą działalność gminy w 2018 roku. Przy ich doborze 
kierowano się chęcią jak najpełniejszego odzwierciedlenia działań podejmowanych w kluczowych obszarach 
z punktu widzenia funkcjonowania miasta i zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Jaworzna. Raport 
pomija materię dotyczącą sprawozdawczości budżetowej, będącą przedmiotem odrębnych opracowań. 

Wzmacnianie pozycji Jaworzna, jako miasta aktywnego, nowoczesnego, zapewniającego dobre warunki 
do życia i odgrywającego znaczącą rolę w rozwoju regionu było najważniejszym celem determinującym 
działania gminy w 2018 roku. Cel ten pozostawał w zgodzie ze Strategią Zintegrowanego i Zrównoważonego 
Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2020 oraz innymi dokumentami operacyjnymi wskazującymi kierunki rozwoju 
miasta.  

Nasze miasto dążąc do innowacyjnych rozwiązań w każdym z zaprezentowanych w Raporcie obszarów, 
odeszło od wielu stereotypów. Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ubiegłego roku są efektem 
niestandardowego podejścia do kwestii związanych z rozwojem miasta, wytężonej pracy, ale i zasługą 
skutecznie pozyskanych środków zewnętrznych. Mieszkańcy zyskali kolejne ważne inwestycje 
w budownictwo, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogi czy strefy rekreacji. W mieście powstały 
m.in. osiedle Sfera, Wodny Plac Zabaw, Velostrada z siatką dróg dla rowerów, rynki w dzielnicach, czy, będąca 
inicjatywą mieszkańców, tężnia w GEOsferze. Zakres tych prac przedstawia część opisowa Raportu. 
Wiele zadań zostało zaplanowanych i zrealizowanych także w innych obszarach: bezpieczeństwa, środowiska, 
zdrowia czy edukacji. Raport prezentuje szczegółowe efekty tych działań. Do ważnych zadań ubiegłego roku 
należą także przyjęcie nowej taryfy biletowej, która dała szansę na tanie podróżowanie komunikacją 
zbiorową, czy otwarcie pierwszych placówek Miejskiego Żłobka i Klubu Seniora, które wpisały się w potrzeby 
zgłaszane przez jaworznian. Wspomnieć należy także o rozpoczęciu prac nad nowym Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, bo miasto zmienia się i potrzebuje wyznaczenia nowych 
kierunków w polityce planistycznej. Kwestie te są istotnymi punktami w dedykowanych mieszkańcom 
w 2018 roku programach: Jaworzno wspiera rodziny, Jaworzno przyjazne seniorom czy Jaworzno strefa 
lepszej pracy.   

Powyższe programy, strategie a także indywidualne zadania samorządu zostały w 2018 roku wysoko ocenione 
przez mieszkańców w cyklicznym, zewnętrznym Badaniu opinii mieszkańców Jaworzna o stanie miasta, 
warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich. Raport z badań jest zamieszczony na stronie 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

 Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe i inne, do których wykonania został 
zobowiązany nasz samorząd na mocy ustaw i uchwał Rady w 2018 roku zostały wykonane w możliwie 
najpełniejszym zakresie. Wszelkie odstępstwa od założonych planów miały odzwierciedlenie w zmianach 
do uchwał budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Te zostały całościowo ujęte w sprawozdaniu 
rocznym za 2018 rok. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem i debaty nad poruszonymi w nim zagadnieniami. 

Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Silbert
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2. POTENCJAŁ MIASTA  
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3. KALENDARIUM 
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4. JEDNOSTKI I SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 

W celu wykonywania przypisanych ustawowo zadań gmina współpracowała w 2018 roku z licznymi 
jednostkami i podmiotami, są to:  

1) miejskie jednostki organizacyjne:  
• Miejska Biblioteka Publiczna, 
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
• Muzeum Miasta Jaworzna, 
• Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 
• samorządowe instytucje kultury: 

a) "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna, 
b) "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, 
c) Centrum Kultury – Teatr Sztuk, 

• SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, 
• SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych, 
• SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,  
• Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 
• Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 
• jednostki systemu pomocy społecznej:  

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
c) Dom Pomocy Społecznej, 
d) Jadłodajnia Miejska, 
e) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
f) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, 
g) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”, 
h) Ognisko Wychowawcze, 

2) Żłobek Miejski, 
3) powiatowe jednostki organizacyjne:  

• Powiatowy Urząd Pracy, 
4) jednostki powiatowej administracji zespolonej:  

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
• Komenda Miejska Policji, 
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 

5) spółki z udziałem gminy:  
• Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji, 
• Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Chrzanowie, 
• "BIO-KAN SYSTEM Jaworzno" Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji, 
• Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach, 

6) przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, 
7) organizacje pozarządowe.
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5. CZŁONKOSTWO I PARTNERSTWO GMINY 

Jaworzno jest miastem członkowskim związków i stowarzyszeń międzygminnych oraz współpracuje 
z miastami partnerskimi za granicą. 

Związki i stowarzyszenia: 

1) Związek Miast Polskich – którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie 
do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich, 

2) Śląski Związek Gmin i Powiatów – misją Związku jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów 
terytorialnych województwa śląskiego. Wszystkie podejmowane inicjatywy i działania służą integracji 
regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego, 

3) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – które w ramach swoich zadań inspiruje i wspiera programy 
lokalne miast członkowskich w zakresie ochrony zdrowia, rozwija współpracę między miastami i gminami 
położonymi w regionach o dużym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz współpracuje 
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną,  

4) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – będący samorządnym 
stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony 
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć 
i inwestycji, 

5) Związek stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny – którego celami statutowymi są badania naukowe, 
działalność dydaktyczna, edukacyjna oraz ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Miasta partnerskie: 

1) Karvina (Czechy),  

2) Szigethalom (Węgry),  

3) Yiwu (Chiny), 

4) Hereford (Anglia). 
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6. ŁAD PRZESTRZENNY 

Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego miasta, budownictwa oraz geodezji 
i kartografii ukierunkowana była na kontynuowanie założeń wynikających z polityki przestrzennej określonej 
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna. 
Główne nurty tych działań w 2018 roku koncentrowały się na sporządzaniu planów miejscowych oraz ocenie 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, która pozwoliła gminie na przystąpienie do zmiany 
obowiązującego studium. 

Efekty działań w obszarze: 

• ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uchwała 
Nr XXXVII/541/2018 RM w Jaworznie z dnia 25 stycznia 2018 r.; 

• przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jaworzna – uchwała Nr XXXVIII/545/2018 RM w Jaworznie z dnia 27 lutego 2018 r.; 

• przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejon 
ul. Wandy, „Sfera-południe”, zmiana mpzp dla terenu górniczego „Byczyna”; 

• kontynuacja prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
„Pszczelnik I”, „Dąb”, „Jeleń”, „Warpie”, „Pieczyska” oraz w rejonie ul. Piekarskiej; 

• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV 
Byczyna-Jamki – uchwała Nr XL/579/2018 RM w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2018 r.; 

• sporządzenie suplementu do waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna odnoszącego się 
do zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu; 

• sporządzenie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa z przeniesieniem odcinka 
linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220 kV Byczyna-Koksochemia, Byczyna-Jamki 
(przęsła 27-30) oraz równoległej linii 400 kV Tucznawa-Rzeszów (przęsła 619a-622a); 

• założenie inicjalnej powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT 
dla obszaru miasta. 
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7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

W 2018 roku gmina prowadziła szereg działań w obrocie nieruchomościami polegających na sprzedaży, 
dzierżawie nieruchomości gminnych, nabyciach, zamianach czy wypłacie odszkodowań, podejmowanych 
zarówno z urzędu jak i na wniosek osób zainteresowanych. Pozostała działalność w tym obszarze polegała 
na prowadzeniu regulacji stanów prawnych nieruchomości, kontrolach na nieruchomościach gminnych, 
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, czy też komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• sprzedaż 65 nieruchomości gminnych (postępowania przetargowe lub bezprzetargowe); 
• 314 podpisanych umów na dzierżawę gruntów gminnych; 
• pozyskanie do gminnego zasobu nieruchomości gruntów o łącznej powierzchni 68,5610 ha 

(umowy cywilno-prawne, darowizny, zamiany, komunalizacja i inne); 
• aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla gruntów o łącznej powierzchni 

2,1249 ha; 
• wpływy ze zbycia nieruchomości gminnych – 6 770 585,52 zł; 
• wpływy z tytułu dzierżawy – 886 281,71 zł; 
• odszkodowania wypłacone z tytułu przejęcia nieruchomości: za decyzje za grunty przejęte pod drogi 

wydane przez Prezydenta Miasta Jaworzna w ramach specustawy drogowej – 1 539 065,37 zł, 
za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – 39 415,00 zł, za decyzje wydane przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach –  
924 035,33 zł; 

• służebność przesyłu dla sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych 
oraz służebności gruntowe na pow. 37,0695 ha na kwotę – 121 309, 89 zł; 

• regulacja stanów prawnych gminnych dróg publicznych – ul. Jeżynowa, Dąbrowska, Zelwerowicza, 
Syrokomli, Lipinka, Zwycięstwa, Moniuszki; 

• sprzedaż lokali i garaży na rzecz ich najemców na kwotę – 417 275,76 zł. 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Szerokie spektrum działań podejmowanych w 2018 roku w obszarze związanym z ochroną środowiska 
dotyczyło realizacji zobowiązań wynikających z przyjętych uchwał Rady oraz prowadzeniem postępowań 
związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń oraz zaświadczeń w sprawach środowiskowych. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023 (przyjęty uchwałą Nr XXII/324/2016 RM w Jaworznie 
z dnia 27 października 2016 r.), zobowiązuje gminę do inicjowania przedsięwzięć w kierunku 
zabezpieczenia przed utratą różnorodności biologicznej w ramach realizacji celu utrzymania terenów 
wartościowych przyrodniczo. W tym celu podejmowane następujące działania:  
o utrzymanie, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu Parku Gródek (58 ha), 
o ochrona czynna terenów przyrodniczo cennych: ekologiczne i mechaniczne wykaszanie muraw 

kserotermicznych (20,45 ha), 
o opieka nad użytkiem ekologicznym Chomik Europejski,  
o rekultywacja techniczna byłego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego (19 ha) 

oraz rozpoczęcie rekultywacji biologicznej obiektu poprzez wprowadzenie roślinności. 

• Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020 (przyjęty uchwałą 
Nr XIX/287/2016 RM w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016 r.), to realizacja celu związanego 
z ograniczeniem emisji z indywidualnych gospodarstw domowych i tym samym poprawą stanu powietrza 
atmosferycznego w mieście. W 2018 roku gmina zrealizowała 375 wniosków mieszkańców 
o dofinansowanie zakupu i wymiany nowych, ekologicznych źródeł ciepła oraz montażu instalacji 
kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Najwięcej dotyczyło kotłów gazowych (181) oraz kotłów 
węglowych automatycznych (141), dofinansowanie otrzymały też systemy solarne, pompy ciepła. Łączna 
kwota dotacji, która zgodnie z regulaminem Programu stanowiła maksymalnie 23% kosztów 
kwalifikowanych, nie przekraczając jednorazowo 3 000 zł, wyniosła 992 094,87 zł, co dało średnio 
2 645,59 zł na jedną inwestycję. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jaworzno w 2018 r. (przyjęty uchwałą Nr XXXIX/558/2018 RM w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r.), 
zabezpieczał opiekę, na podstawie stosownych umów z przedsiębiorcami:  
o bezdomnym zwierzętom domowym poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Chełmku. Z terenu Jaworzna schronisko przyjęło 177 zwierząt, 
o bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy poprzez zapewnienie miejsca 

w gospodarstwie rolnym położonym na terenie miasta, 
o doraźną pomoc lekarsko-weterynaryjną rannym lub chorym zwierzętom. 
Dodatkowo w celu zapobiegania bezdomności zwierząt realizowany był plan znakowania zwierząt 
poprzez czipowanie wraz z wprowadzeniem danych o właścicielu zwierzęcia do Międzynarodowej Bazy 
Danych „Safe-Animal”. Na realizację Programu w 2018 roku w budżecie gminy zabezpieczone zostały 
środki finansowe w wysokości 234 000,00 zł. 
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9. ZARZĄDZANIE DROGAMI I ORGANIZACJA RUCHU 

Główną część układu drogowego Jaworzna tworzą, oprócz drogi krajowej nr 79 (18,4 km) oraz drogi 
wojewódzkiej nr 903 (3,54 km), drogi powiatowe (111,75 km) oraz sieć dróg gminnych (215,65 km). 
Wszystkimi drogami publicznymi - krajowymi, powiatowymi i gminnymi zarządza Prezydent Miasta. Poza 
zarządem prezydenta w mieście funkcjonuje wyłącznie odcinek autostrady A4 (Stalexport) oraz odcinek trasy 
S1 (GDDKiA). W ramach zarządzania drogami realizowane były zadania utrzymaniowe i inwestycyjne, bądź 
interwencyjne mające na celu zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu ruchu wszystkim jego 
uczestnikom. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• wykonano nawierzchnie dla odcinków ulic: Prosta, Zalipie, Kolorowa; 
• wykonano nowe nakładki asfaltowe na ulicach: Chocimska (boczna), Koszarowa, Diamentowa, 

Preglera, Insurekcji Kościuszkowskiej (wewnętrzna), Żółkiewskiego (wraz z chodnikami) oraz łączniku 
ulic Szczakowskiej z Wachlowskiego; 

• wyremontowano nawierzchnie chodników wzdłuż ulic: Dąbrowskiego, Kościelna, Emilii Plater, 
Gwardzistów; 

• wykonano asfaltowe ciągi piesze w Parku Lotników (Osiedle Stałe) i Parku Gródek (Pieczyska); 
• uporządkowano oznakowanie po zakończeniu pierwszej części rewitalizacji dróg i ciągów pieszych 

na osiedlu Skałka, rozszerzając - na wniosek mieszkańców - strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h 
i ustanawiając strefę ruchu na drogach wewnętrznych; 

• wydano łącznie 1197 zezwoleń, w tym: 
o 839 decyzji i umów na zajęcie pasa drogowego, 
o 80 decyzji i umów na lokalizację zjazdów, 
o 278 uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci, reklamy, kioski itd.); 

• prowadzono badania nad wpływem robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
• wprowadzono 32 projekty zmiany organizacji ruchu; 
• prowadzono prace związane z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 
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10. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

W 2018 roku kontynuowane były zadania wynikające z Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzna, wskazującego kierunki działań dla obsługi komunikacyjnej 
obszarów przy wykorzystaniu innych środków transportowych niż indywidualny transport samochodowy, 
ze szczególną dbałością o środowisko i jakość życia społecznego. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• W ubiegłym roku na terenie miasta obsługiwanych było 27 linii komunikacyjnych. Łączny tabor liczył 
68 autobusów, które wykonały 4.946.937,8 wozokm. We flocie pracowały 23 pojazdy zasilane energią 
elektryczną, które wykonały 2.250.933,8 wozokm. Autobusy zeroemisyjne (o napędzie elektrycznym) 
stanowią 33% całego taboru wykorzystywanego przez operatora na terenie miasta. Opracowana 
w 2018 roku analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 
miejskiej autobusów zeroemisyjnych, potwierdziła przewyższenie korzyści nad kosztami wynikającymi 
z zakupu taboru zeroemisyjnego. 

• W 2018 roku gmina wprowadziła nowy cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Cennik 
umożliwił pasażerom skorzystanie z bardzo atrakcyjnych cenowo biletów okresowych, poszerzając 
jednocześnie ofertę o bilet półroczny i roczny, w bardzo znaczny sposób obniżając koszt przejazdu 
autobusami komunikacji miejskiej.  

• Idąc w kierunku dalszych udogodnień w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej uruchomiło aplikację mobilną do sprzedaży biletów zintegrowaną z systemem 
dynamicznej informacji pasażerskiej. 
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11. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW 

Celem prowadzonych działań w tym obszarze było zapewnienie odpowiedniej jakości wody w ilości 
adekwatnej do aktualnych potrzeb odbiorców bez zakłócenia naturalnej równowagi środowiska naturalnego. 
W Jaworznie woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, 
Galmany, Bielany oraz na ujęciu powierzchniowym Piaskownia.  Ścieki natomiast trafiają rozbudowaną siecią 
sanitarną oraz ogólnospławną do Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. 

 

Efekty działań w obszarze: 

W 2018 roku ceny wody, czwarty rok z rzędu utrzymane zostały na niezmienionym poziomie. W trakcie roku 
Wodociągi Jaworzno realizowały zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie 
pozwoliło na wybudowanie sieci w nieskanalizowanych dotąd obszarach miasta oraz rozpoczęcie II etapu 
modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. 

Tabela 1. Wykaz zadań w zakresie wymiany infrastruktury wodociągowej w 2018 roku 

Lp. Nazwa i opis zadania 
Wartość zadania - 

odtworzenia 

1 
Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Łubowiec (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

960 000,00 

2 
Przebudowa sieci wodociągowej Osiedle Stałe etap III (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

500 000,00 

3 
Przebudowa sieci wodociągowej dla dzielnicy Byczyna (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

4 320 000,00 

4 
Projekt i budowa sieci wodociągowej – Dąbrowa Narodowa (kontynuacja) – 
zadanie wieloletnie 

6 530 000,00 

5 
Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosny Ludów – Etap III 
(kontynuacja) – inwestycja dwuletnia 

630 000,00 

6 
Instalacja punktów pomiarowych dla modelu sieci wodociągowej/monitoring 
sieci wodociągowej – Etap I z III – inwestycja dwuletnia 

2 400 000,00 

7 
Model sieci wodociągowej dla miasta Jaworzna – Etap I z II – inwestycja 
dwuletnia 

170 000,00 

8 
Projekt i budowa sieci wodociągowej – Ciężkowice (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

1 860 000,00 

9 
Projekt i budowa sieci wodociągowej, ul. Szelonka (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

365 000,00 

10 
Projekt i budowa sieci wodociągowej, osiedle Gigant (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

350 000,00 

11 
Projekt i przebudowa sieci wodociągowej, ul. Cezarówka Dolna (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

290 000,00 
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12 
Przebudowy na ujęciach wody na terenie miasta Jaworzna – inwestycja 
wieloletnia 

2 000 000,00 

13 Projekt i budowa sieci wodociągowej w os. Jeleń Rynek – inwestycja dwuletnia 2 200 000,00 

14 
Zaprojektuj i zbuduj/przebuduj sieć wodociągową wraz z przyłączami 
do budynków w osiedlu Podwale – inwestycja dwuletnia 

1 200 000,00 

 

Tabela 2. Wykaz zadań w zakresie wymiany infrastruktury kanalizacyjnej w 2018 roku 

Lp. Nazwa i opis zadania 
Wartość zadania - 

odtworzenia 

1 
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Łubowiec (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

787 000,00 

2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

2 960 000,00 

3 
Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Stałe – etap III (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

998 000,00 

4 
Projekt modernizacji i rozbudowy Oczyszczalnia Dąb – II Etap – kontynuacja – 
inwestycja wieloletnia 

19 000 000,00 

5 
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna (kontynuacja) – inwestycja 
trzyletnia 

13 000 000,00 

6 
Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej – Hibnera, Piaskowa – Piłsudskiego – 
(kontynuacja) inwestycja dwuletnia 

144 000,00 

7 
Budowa kanalizacji w ul. Szelonka, Żywiczna (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

335 000,00 

8 
Budowa kanalizacji, Pszczelnik Marusarzówny (kontynuacja) – inwestycja 
dwuletnia 

170 000,00 

9 Budowa kanalizacji ul. Chopina (kontynuacja) – inwestycja dwuletnia 168 000,00 

10 
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wiosny Ludów – Etap III (kontynuacja) – 
inwestycja dwuletnia 

1 420 000,00 

11 
Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Jeleń Łęg etap II – inwestycja 
dwuletnia 

440 000,00 

12 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Rynek – inwestycja dwuletnia 1 900 000,00 

13 
Koncepcja "Przebudowa kolektora ogólnospławnego LONTY zmiana trasy poza 
obszar oddziaływania szkód górniczych" 

100 000,00 

14 
Projekt i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni Chełmońskiego 
wraz z nowym rurociągiem tłocznym – inwestycja trzyletnia 

450 000,00 

15 Projekt i modernizacja pompowni ścieków Łubowiec – inwestycja dwuletnia 440 000,00 

16 
Tłocznia Batorego modernizacja kolektora rozdzielczego przed układami 
separacyjnymi 

56 000,00 

17 Zaprojektuj i wybuduj/przebuduj sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zubrzyckiego 300 000,00 

18 Zaprojektuj i wybuduj sieć kanalizacyjną w ul. Upadowej 110 000,00 
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Lp. Nazwa i opis zadania 
Wartość zadania - 

odtworzenia 

19 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Płetwonurków – kontynuacja 85 000,00 

20 Budowa przyłączy kanalizacyjnych – inwestycja ciągła 200 000,00 

21 
Zbuduj/przebuduj sieć kanalizacyjną do budynków w osiedlu Podwale – 
inwestycja dwuletnia 

800 000,00 

 

W 2018 roku prowadzone były także działania związane z budową prywatnych podłączeń kanalizacyjnych 
(podłączenie ponad 200 posesji z dzielnicy Jeleń Łęg) i obsługą radiowych odczytów wodomierzy (100 proc. 
odbiorców, czyli około 15 tysięcy punktów rozliczeniowych w Jaworznie posiada radiowe nakładki).  

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/192/2012 RM w Jaworznie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania 
osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych, w wyniku udzielania dotacji celowej wzrosła 
liczba gospodarstw domowych, które zostały przyłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej (w 2018 roku – 
o 302), a tym samym zmniejszeniu uległa liczba działających zbiorników bezodpływowych. 
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12. GOSPODARKA ODPADAMI 

Na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c ustawy), miasto przejęło 
władztwo nad odpadami komunalnymi. W ramach działań w tym obszarze gmina zobowiązana jest 
do uszczelniania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów, zmniejszania ich ilości oraz całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk. 

 

Efekty działań w obszarze: 

Do najważniejszych działań w obszarze gospodarowania odpadami w roku 2018 należy zaliczyć utworzenie 
na terenie miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Górnośląska 39), nadzorowanie 
osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych oraz kontynuowanie programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy: 

• Łączna masa odpadów komunalnych odebranych z obszaru miasta Jaworzna w 2018 roku wynosiła 
41 608,659 Mg, natomiast ilość odpadów dostarczonych do PSZOK - 1 751,608 Mg.  

• Osiągnięte poziomy recyklingu (wartości zgodne z normami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.): 

o 33 proc. - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; 
o 80 proc. - odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
o 15 proc. - odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

• W ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 
2032 roku (uchwała Nr XXIV/356/2016 RM w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r.), który zakłada 
realizację celu związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli 
nieruchomości przy finansowym wsparciu ze strony gminy, sfinansowano demontaż, odbiór 
i utylizację eternitu u wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do Programu 
na 2018 rok. Wydatkowano na ten cel kwotę 140 945 zł. Program dotyczył 192 lokalizacji, z których 
odebrano 367,5 Mg eternitu. 
Działania miasta w tym zakresie były zgodne z obowiązkami wynikającymi z Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 
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13. OCHRONA ZDROWIA 

W 2018 roku w obszarze ochrona zdrowia kontynuowane były zadania wynikające z Programu Promocji 
Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017-2020 (uchwała nr XXIV/360/2016 RM w Jaworznie 
z dnia 22 grudnia 2016 r.) oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. 

 

Efekty działań w obszarze: 

Programy polityki zdrowotnej: 

• Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta 
Jaworzna. Program skierowany był do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością 
z terenu miasta w wieku od 3 do 18 roku życia, a w przypadku młodzieży z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej do 25 roku życia. Na jego realizację wydatkowano środki 
w wysokości 750 000,00 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło od 34 do 39 dzieci. 

• Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych. Program 
przeznaczony był dla mieszkańców miasta Jaworzna w wieku powyżej 64 lat. Na jego realizację 
wydatkowano środki w wysokości 379 932,00 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło 
26 pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.   

• Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+. Programem objętych 
zostało ogółem 1526 osób. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 50 379,00 zł.  

W 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, gmina wspierała modernizację i doposażanie SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie: 

• udzielono z budżetu miasta dotacji na adaptację pomieszczeń na działalność Oddziału Urologii 
i Onkologii Urologicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego. 
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 484 632,84 zł; 

• pozyskano środki z budżetu państwa na doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny 
tj. mammograf cyfrowy wraz z przystawką do biopsji piersi, aparat USG oraz duodenoskop. Powyższe 
urządzenia dedykowane są pacjentom Działu Diagnostyki Obrazowej jaworznickiego szpitala. 
Na zakup sprzętu wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 1 678 920,00 zł. 

W 2018 roku w ramach realizowanej polityki pro-pacjent Zespół Lecznictwa Otwartego prowadził działalność 
we wszystkich dziesięciu placówkach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, doskonalił specjalistyczne usługi medyczne poprzez wyposażenie gabinetów lekarskich 
w nowoczesny sprzęt oraz korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, m.in.  e-usługi „Moja 
aktówka”, umożliwiając pacjentom stały dostęp do swoich danych medycznych. Spółka realizowała autorskie 
programy: Razem ku DOBRU, dedykowany pacjentom i ich rodzinom oraz Nie (i)graj z siecią, skierowany 
do uczniów jaworznickich szkół oraz ich rodziców i opiekunów. W roku 2018 udzielono łącznie 
245 244 porady, w tym 165 437 w ramach POZ. Nakłady na inwestycje, modernizację i sprzęt wyniosły ponad 
2,3 mln zł. 
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14. SPRAWY SPOŁECZNE 

Szeroko rozumiana problematyka społeczna realizowana była we współdziałaniu z jednostkami systemu 
pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu miasta. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Jednostka w 2018 roku zrealizowała dwa kluczowe przedsięwzięcia, które wynikają ze Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020 (uchwała Nr XXVII/393/2017 
RM w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r.): 

• w ramach celu Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych – uruchomienie i realizacja wsparcia 
w Klubie Senior. Celem strategicznym programu było zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”. Środki finansowe pozyskane w ramach Programu 
pozwoliły na remont budynku przy ul. Matejki 24D. Seniorom udostępniona została infrastruktura 
pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów 
w działania samopomocowe oraz działania skierowane na rzecz środowiska lokalnego; 

• w ramach celu Profesjonalizm służb społecznych – kontynuacja realizacji projektu pn. ”Nowe 
standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jaworznie”. Zmiana organizacji polegała na rozdzieleniu zadań administracyjnych OPS od pracy 
socjalnej i usług socjalnych, co wpłynie na poprawę obsługi osób zgłaszających się do OPS w zakresie 
umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znalazły. 

• Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

Placówki obsługiwane przez CAOPOW w 2018 roku kontynuowały zadania zmierzające do zapewnienia 
dzieciom oraz młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, całodobowej opieki 
i wychowania oraz zaspakajania ich niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Dodatkowo w obu placówkach prowadzone były programy 
profilaktyczne pod nazwą „Gotowi na zmianę” oraz „Rodzina Miśków”, na realizację których przeznaczone 
zostały środki gminne oraz pozyskane z Fundacji Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych 
w Warszawie. Na koniec 2018 r. opieką placówek objętych było 35 dzieci. 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

W ramach działalności ośrodka w 2018 roku: 

• udzielano pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących 
w sytuacjach kryzysowych i zgłaszających się o pomoc; 

• udzielono schronienia w mieszkaniu chronionym rodzinom, będącym w sytuacjach kryzysowych 
zwłaszcza sytuacji przemocy w rodzinie;  

• udzielono pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin doświadczających 
przemocy; 

• prowadzono grupy oraz spotkania indywidualne dla osób sprawujących przemoc w rodzinie; 
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• udzielano pomocy terapeutycznej i psychoprofilaktycznej dla osób i rodzin z problemem narkomanii; 

• zapewniono dzieciom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz zajęcia 
socjoterapeutyczne prowadząc świetlicę „Cichy Kącik”; 

• realizowano spotkania indywidualne i grupowe dla osób i rodzin zwiększając ich kompetencje 
wychowawcze.  

Łącznie przyjęto 5421 osób, którym udzielono 4656 świadczeń (spotkania indywidualne i grupowe), 
w tym 985 osób korzystało z pomocy indywidualnie, a 4436 osób korzystało ze spotkań grupowych. 
W ramach spotkań indywidualnych udzielono 4216 świadczeń, a w ramach spotkań grupowych 
440 świadczeń. 

• Żłobek Miejski 

Realizując uchwałę Nr XXXIX/561/2018 RM w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r.  w ubiegłym roku został 
otwarty Żłobek Miejski, przy ulicy 3 Maja 16, który sprawuje bezpłatną opiekę nad dziećmi do lat 3. Na ten 
cel miasto uzyskało dofinansowanie środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 376 864,40 zł. Dodatkowo 
w 2018 roku gmina podjęła decyzję o dofinansowaniu działających na terenie miasta niepublicznych żłobków 
i klubów dziecięcych. Wysokość dotacji wyniosła 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką 
w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie oraz zamieszkałe na terenie Jaworzna. Na przedmiotowe 
zadanie przekazano dotację z budżetu miasta, w kwocie 181 500,00 zł. 

• Powiatowy Urząd Pracy 

W zakresie promocji zatrudnienia, ukierunkowanej zwłaszcza na aktywizację osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Powiatowy Urząd Pracy kontynuował 
realizację Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 
2009—2020 (uchwała nr XXIX/393/2009 RM w Jaworznie z dnia 22 stycznia 2009 r.). Urząd zrealizował 
5 programów i 4 projekty na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych. W ramach działań aktywizacyjnych wsparciem w 2018 roku objęto 
2369 osób. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarto 41 umów, w efekcie czego wsparciem 
objętych zostało 166 osób. W wyniku działań na rzecz bezrobotnych w 2018 roku zatrudnienie podjęło 
83 proc. zaktywizowanych. W ramach dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz środków 
na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy utworzono 87 dodatkowych miejsc pracy. Pozyskano 
do współpracy 101 nowych pracodawców.  
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15. ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy zgodnie z założeniami określonymi w Wieloletnim 
Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018-2022 (przyjętym 
uchwałą Nr XXXVI/530/2017 RM w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r.) opiera się na polityce czynszowej 
uwzględniającej koszty utrzymania zasobu, przemyślanej polityce prywatyzacyjnej, polityce zamian lokali 
dążącej do ich optymalnego wykorzystania, polityce remontowej odpowiadającej potrzebom nieruchomości 
oraz zmianach w liczbie lokali, poprzez podaż lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz pomieszczeń 
tymczasowych. 

 

Przydziały mieszkań z zasobu gminnego 

Realizując obowiązki wynikające z uchwały Nr XV/173/2011 RM w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Jaworzna:   

• przydzielono łącznie 29 lokali docelowych z list przydziału Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

• przydzielono 6 lokali zamiennych w związku z koniecznością przekwaterowania, 

• dokonano 2 zamian poprawiających warunki mieszkaniowe rodzin oraz 1 zamiany mieszkań między 
kontrahentami na podstawie zgodnie złożonych wniosków, 

• dokonano 41 regulacji tytułu prawnego (wstąpienia, przepisania, przywrócenia tytułu prawnego), 

• przydzielono lokal 3 wychowankom pieczy zastępczej, 

• przydzielono 27 lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych, 

• dokonano 5 zamian lokali socjalnych na lokale docelowe, 

• w 4 przypadkach (zgodnie z wyrokami sądowymi) wskazano miejsca w noclegowni, 

• wydano 3 przydziały do mieszkania socjalnego w związku z koniecznością przekwaterowania, 

• przydzielono mieszkanie 2 osobom umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych na najem 
lokalu socjalnego. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na realizację oczekiwało 405 wyroków eksmisyjnych (z zasobów gminnych, 
spółdzielni mieszkaniowych, innych podmiotów oraz osób prywatnych). Na podstawie wniosków złożonych 
przez mieszkańców lokali socjalnych zawarto 25 umów najmu lokalu socjalnego na okres kolejnych 
12 miesięcy. Problem braku mieszkań socjalnych gmina rozwiązuje poprzez remonty pustostanów, 
przekwalifikowanie mieszkań docelowych o niskim standardzie na mieszkania socjalne oraz realizację 
programu „Kompas”, który przewiduje dokonywanie zamian lokali socjalnych na mieszkania docelowe. 
W 2018 roku gmina wypłaciła odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w łącznej kwocie 
287 292,85 zł.  

 

Mieszkanie za remont 

W 2018 roku (łącznie z uczestnikami I edycji programu, z którymi umowy najmu lokali zawierane były 
w pierwszej połowie 2018 r.), najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy otrzymało 81 osób. 
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W październiku i listopadzie 2018 roku odbył się nabór wniosków w ramach III edycji programu, do której 
wytypowano 50 lokali. W tej edycji wpłynęło 207 wniosków. Ostatecznie wydano 47 skierowań do podpisania 
umowy na czas remontu.  

 

Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 

W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył na remont gminnego zasobu 
mieszkaniowego 4 477 242,76 zł, w tym 3 612 717,26 zł we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz wykonał 
remont 16 lokali socjalnych i 4 lokali mieszkalnych docelowych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zasoby mieszkaniowe miasta wynosiły 2 738 mieszkań o łącznej powierzchni 
116.703,14 m².  

 

Budownictwo społeczne 

Istotnym aspektem z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gminy i uatrakcyjniania oferty w tym zakresie 
jest działalność Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. W 2018 roku spółka 
kontynuowała przedsięwzięcie inwestycyjne Osiedle Sfera, oddając do użytku 197 mieszkań 
(174 czynszowych oraz 23 na własność). Cała inwestycja, zakłada docelowo budowę 400 mieszkań 
i 800 miejsc parkingowych. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła także przebudowę i rozbudowę Pawilonu 
Słoneczna na os. Podwale, w którym powstanie 49 mieszkań na wynajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ϯ�ϳϯϴ�
ŵŝĞƐǌŬĂŷ�
ǁ�ǌĂƐŽďŝĞ�ŐŵŝŶŶǇŵ

ϴϭ
ŵŝĞƐǌŬĂŷ�ƉƌǌǇĚǌŝĞůŽŶǇĐŚ�
ǁ�ƌĂŵĂĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵƵ�
DŝĞƐǌŬĂŶŝĞ�ǌĂ�ƌĞŵŽŶƚ

ϭϵϳ
ŶŽǁǇĐŚ�ŵŝĞƐǌŬĂŷ
ǁ�KƐŝĞĚůƵ�^ĨĞƌĂ



  

23 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 23 

16. OŚWIATA 

Jaworznickie placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi miasta działającymi jako jednostki 
budżetowe, których zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. Środki niezbędne na realizację 
zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek oświatowych, 
zagwarantowane są w dochodach jednostki samorządu terytorialnego, w których głównym źródłem 
ich finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, a także dotacje celowe przyznawane z budżetu 
państwa na realizację ściśle określonych zadań. 

W roku 2018 gmina była organem prowadzącym dla 50 oświatowych jednostek budżetowych: 
17 samodzielnych przedszkoli, 2 zespołów szkolno-przedszkolnych, 18 samodzielnych szkół podstawowych, 
1 zespołu szkół, 2 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 1 Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Wychowanie przedszkolne 

Wychowaniem przedszkolnym z populacji dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych zostało 2621 dzieci, w tym dzieci 
które ukończyły 2,5 roku, i na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe - w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach - mogły zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Gmina zapewniła miejsca wszystkim 
dzieciom, które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dzieciom, których rodzice zgłosili chęć 
kontynuacji uczęszczania do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do przedszkoli po raz 
pierwszy w 2018 roku odbyła się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. We wszystkich miejskich 
przedszkolach umożliwiono dzieciom korzystanie z pięciogodzinnej bezpłatnej podstawy programowej. 
Natomiast za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 
zajęć pobierana była opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu. 

• Szkoły podstawowe 

W 2018 roku gmina była organem prowadzącym dla ośmioletnich publicznych szkół podstawowych. 
W niektórych z nich prowadzone były oddziały klas gimnazjalnych. Liczba uczniów realizujących obowiązek 
szkolny w publicznych szkołach podstawowych wynosiła łącznie 7056, z czego w klasach I-VIII - 6384, 
a w klasach gimnazjalnych - 672. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w 2018 roku po raz 
pierwszy odbyła się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Wszystkie dzieci zgłoszone do szkół 
zostały przyjęte. 
W wyniku poważnych szkód górniczych zaistniałych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, 
przy ul. Nauczycielskiej 20, działalność placówki została przeniesiona do dwóch innych budynków 
z jednoczesnym ich dostosowaniem do działalności oświatowej. W wyniku tych działań uczniowie klas I-III 
realizowali obowiązek szkolny w budynku Klubu “NIKO” przy ul. Na Stoku 14, zaś uczniowie klas IV-VIII 
w budynku przy ul. Sportowej 1. Kształcenie uczniów w budynku przy ul. Sportowej wymagało zorganizowania 
dowozu uczniów, który został przez gminę zapewniony. 

• Szkoły ponadgimnazjalne  

W 2018 roku gmina była organem prowadzącym dla 2 szkół ponadgimnazjalnych samodzielnych i 5 zespołów. 
Liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w publicznych szkołach ponadpodstawowych wynosiła 2488. 
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• Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Gmina dla dzieci i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy zapewniła kształcenie specjalne, które organizowane było 
w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, 
przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi, a także 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie. Liczba dzieci/uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego objętych różnymi formami kształcenia specjalnego wynosiła 585. W ramach 
zapewnienia realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego działającego 
przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie zapewniającego różnorodne zajęcia w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, Gmina wykorzystała przeznaczone na ten cel środki 
w kwocie 33 754,70 zł, realizując łącznie 761 godzin zajęć wsparcia. 

• Nagradzanie osiągnięć nauczycieli i uczniów 

W 2018 roku 155.400,00 zł przeznaczonych zostało na nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (42 osoby) oraz 52 000,00 zł na stypendia dla uzdolnionej 
młodzieży (26 osób). 
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17. KULTURA 

Podstawowym narzędziem procesu zarządzania strategicznego w obszarze kultury jest Strategia Rozwoju 
Kultury w Jaworznie na lata 2013-2020 – wieloletni program, który diagnozuje problemy, słabe i mocne 
strony, wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej 
oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.  
 
Aktywność jaworznickich instytucji kultury, ich coraz lepsza współpraca oraz skuteczniejsza koordynacja 
poczynań kulturalnych w mieście przekładała się na wzrost zainteresowania mieszkańców licznymi nowymi 
formami upowszechniania życia kulturalnego w mieście. Miasto realizowało w 2018 roku szereg 
przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych, będących inicjatywą miejskich instytucji kultury. Wiele z nich 
odnosiło się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Z bogatej oferty zajęć i wydarzeń, 
które znajdowały się w kalendarzu instytucji korzystali zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i miast 
ościennych.  
 
 
Efekty działań w obszarze:  

• Wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Centrum Kultury Teatr Sztuk: 
XXXVII Dni Muzyki „Jeunesses Musicales”; Ferie w Teatrze Sztuk i Lato w Teatrze sztuk – zajęcia 
edukacyjno-artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; spektakl „Piraci” w reż. Barbary Wójcik-
Wiktorowicz, w wykonaniu grupy teatralnej „Groszki”; koncert z okazji Dnia Kobiet; „Pisklaki 
w reflektorach” – warsztaty dla instruktorów teatralnych i nauczycieli; „Rozmowy zamiejscowe” – 
warsztaty z Goethe Institut; Finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II postać 
niezapomniana”; XX Sektora – jubileuszowe działania artystyczne – prezentacje multimedialne, 
wystawy, prelekcje, koncerty; „Smog w klatce” – projekt edukacyjno-ekologiczny; XXVII Spotkania 
Teatralne; „Niebywalencja” – festiwal im. Jeremiego Przybory – przesłuchania; spektakl „..i cacy albo 
2 akty o relacjach rodzinnych, a co jeden to smutniejszy” w reż. Anny Gamrot, w wykonaniu grupy 
teatralnej „5 twarzy Krzysia”; projekt z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Jaworznian portret 
własny”, cykliczne koncerty: „Piosenka odkopana”, „Ballady Trzech Bardów”, „Muzyczny Poranek”.  

 
• Wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu: 

organizacja "Orszaku Trzech Króli"; Koncert Noworoczny; widowisko muzyczne pn. „Całuję twoją dłoń, 
madame” w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Ensemble; balet „Jezioro Łabędzie” 
do muzyki Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Petersburg International Ballet; Jarmark Wielkanocny; 
koncert zespołu BaiKA; wernisaż wystawy „światłoCIEŃ” oraz „Żywy Skansen Fotografii”; „Święto 
Rodziny”; pikniki: „Aktywne Dzielnice” i „II Byczyński Byk”; Dni Jaworzna; festyn rodzinny „W rocznicę 
Grunwaldu"; Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZONE; Dożynki Miejskie; Jaworznicki Modelarski 
Piknik Lotniczy; Tydzień Seniora; II Spotkanie z Tradycją „RegionALE” z udziałem jaworznickich zespołów 
śpiewaczych, śląskiego ludowego zespołu śpiewaczego „Zawodzianki” oraz kapeli „Kosztowioki”; 
Jarmark Bożonarodzeniowy.  

 
• Wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna: 

konkurs Kolęd i Pastorałek dla Solistów „Hej Kolęda, kolęda”; VII Artystyczny Festiwal Przedszkolny 
„Muzyką Malowane”; Musicale – „Kraina Lodu” oraz „Piękna i Bestia”; Estrada Młodych; Audycje 
Muzyczne dla dzieci i młodzieży; koncerty: Karnawałowy, dla MCK, Wiosenny, Dźwiękogród”, w ramach 
imprezy Aktywne Dzielnice, w ramach obchodów 25-lecia Fundacji Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej, z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. 

 
 
 



26 

 

26 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 26 

• Wydarzenia zorganizowane w ramach działalności eM Band Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna: 
4 ProRock Festiwal - NeuOberschlesien, Aniamations, Flawless Red Gun; Letni Festiwal Rocka; koncerty: 
Zespół Kaliber 44; Orkiestra „eM Band” i Michał Szpak, Jacek Wójcicki, Monika Węgiel, Patrycja Gola, 
Alexander Martinez, Orkiestra Obligato - Koncert Karnawałowy; Koncert Sylwestrowy; Swingowy Bal 
Karnawałowy Orkiestra „eM Band” i Juan Carlos, Ada Kiepura, Daniel Cebula-Orynicz, Jazz Like That; 
Rockowe Walentynki „Noc na wycieraczce”, „Fireball”;  „Maj, bzy i Ty” - Orkiestra „eM Band” i Grubson; 
„100 lat Polskiej Piosenki” Orkiestra „eM Band” i Jacek Wójcicki, Kacper Kuszewski, Monika Węgiel; Letni 
Festiwalu Rocka Orkiestra „eM Band” i Franek, Master Men, Grafen - koncert inauguracyjny; Zaduszki 
Jazzowe - Orkiestra „eM Band” i Rafał Brzozowski, Weronika Skalska; w ramach cyklu “Otwarta scena” 
koncert zespołów: „Grafen”, „Lunatyk” „Banda Edwarda”; cykl Popołudnie Kultury - Planty; stand up: 
Bartosz Zalewski, Paweł Chaupka, Wojciech Pięta; Michał Leja, Michał Kutek, Wojciech Pięta; „Trasa 
6x7”;  Kacper Ruciński, Wojciech Pięta; Olga Szczęśniak, Paweł Chałupka, Wojciech Pięta; Rafał 
Rutkowski; kabarety: Krzysztof Daukszewicz i Kabaret TON; „Czesuaf”.  

 
• Wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Miasta Jaworzna:   

o w ramach działalności wystawienniczej: Konie na biegunach. Zabawka ludowa między regionami, 
Księga, która przetrwała wieki – historia Biblii; Szczakowa – karty z historii; Andrzej Makowski. 
Malarstwo; ISO Miasta – wystawa fotograficzna; Andrzej Zwolak. Rzeźba; Ernest Zawada. Pejzaż 
abstrakcyjny; Witaj szkoło. 200 lat szkolnictwa w Jaworznie; Historia gier i komputerów; Typo-miasto; 
Witam Cię Polsko. Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 r. 
(wystawa w muzeum i na Rynku w Jaworznie); 120 lat energetyki w Jaworznie – wystawa plenerowa; 

o w ramach działalności wydawniczej: Jarosław Sawiak, Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza 
do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII wiek), Jaworzno 2018; Witam Cię Polsko! Jaworzno przed 
i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku, Jaworzno 2018; Galeria Obecna, 
Sławomir Śląski – Plakat, nr 1, październik 2018; Obóz dwóch totalitaryzmów tom 3, Jaworzno 2018; 
E. Popławska, Zeszyt historyczny Miasta Jaworzna. Wydanie specjalne. 
 

• Miejska Biblioteka Publiczna  
Jaworznicka biblioteka po raz czwarty uplasowała się na pierwszym miejscu w zakresie działalności 
statutowej, wg rankingu Biblioteki Śląskiej, w kategorii powiaty grodzkie. Osiągnęła również najwyższy 
wskaźnik zasięgu czytelnictwa, spośród wszystkich powiatów województwa śląskiego – 32 proc. W roku 
2018 wypożyczono i udostępniono czytelnikom 640 427 pozycji ze wszystkich kategorii zbiorów. Ogółem 
w bibliotece zarejestrowano 27 908 czytelników. Na jednego czytelnika przypadło prawie 23 jedn. 
wszystkich wypożyczeń. W ramach struktur biblioteki działa 16 filii zlokalizowanych w różnych częściach 
miasta. 
W minionym roku biblioteka pozyskała znaczące środki finansowe, w wysokości 180 697,25 zł, 
na realizację projektów promujących czytelnictwo kulturę, wiedzę, literaturę oraz wdrażanie nowych 
technologii. 
o Akademia Mistrzów Czytania, wraz z konkursem na Mistrza Czytania i Wicemistrza Czytania, 
o Jaworzno na szlaku Niepodległej, projekt obejmował cykl wykładów historycznych pn.: „Z albumu 

niepodległości”, 
o „Od Biblioteki Malucha do Audio-Video Sfery”, projekt polegał na utworzeniu Biblioteki Malucha 

dla dzieci od 0 do 14 lat oraz strefy rodzica, 
o „Mała książka – Wielki Człowiek”, realizacja projektu polegała na zaproszeniu do Biblioteki 

trzylatków i ich rodziców,  
o „Starej księgi czar”, ochrona i konserwacja zbioru książki dawnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Jaworznie, 
o Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek publicznych – projekt dofinansowany ze środków 

Biblioteki Narodowej (w wysokości 110 tys. zł) zakładał uzupełnienie zbiorów. 
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Nagrody w dziedzinie kultury 
W październiku 2018 r. przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagroda przyznawana jest osobom mającym związek 
z Jaworznem, posiadającym międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Wyróżnionymi nagrodą prezydenta zostali:  

o Pani Anna Jachimczyk – z okazji jubileuszu twórczego,  
o Pan Wojciech Lichtański – za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, 
o Pan Zbigniew Woszczyna – za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury. 
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18. SPORT 

Celem publicznym miasta z zakresu sportu jest poprawa warunków uprawiania sportu w jaworznickich 
klubach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez uprawnione 
do tego polskie związki sportowe oraz rozbudowa bazy obiektów służących uprawianiu sportu i rekreacji.  

 

Efekty działań w obszarze: 

• W 2018 roku na dotacje celowe dla klubów sportowych przeznaczone zostały środki finansowe 
w wysokości 1 000 000,00 zł. 

• 390 000,00 zł przeznaczone zostały na stypendia sportowe: dla 22 zawodników na okres od stycznia 
do grudnia, dla 11 osób na okres od stycznia do maja oraz dla 16 osób na okres od sierpnia 
do grudnia. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na nagrody sportowe, 
które rozdysponowano w kwocie 64 999,00 zł – nagrody otrzymało 54 zawodników. 
Nagrodzeni zawodnicy reprezentowali takie dyscypliny sportowe jak: lekkoatletyka, szermierka 
na wózkach, boks, ju-jitsu, kickboxing, wushu, narciarstwo wodne, badminton, szachy, bilard, piłka 
siatkowa, piłka nożna, amp futbol – piłka nożna osób po amputacjach. 

• Wśród najciekawszych zrealizowanych inwestycji sportowych w 2018 roku należy wymienić otwarcie 
pełnowymiarowego sztucznego boiska piłkarskiego z oświetleniem, które powstało przy stadionie 
miejskim MCKiS Victoria oraz otwarcie autostrady dla rowerów „Velostrady” – inwestycji miejskiej 
służącej wszystkim którzy cenią aktywny wypoczynek, warto także wspomnieć o otwarciu Wodnego 
Placu Zabaw na Jaworznickich Plantach. Inicjatywą, którą najbardziej docenili mieszkańcy był start 
IV etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.  

• Na bogatej liście wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, które miały miejsce na terenie miasta 
w 2018 roku znalazło się wiele takich, które wpisały się już na stałe do kalendarza imprez sportowych 
w mieście jak choćby Wyścig Rowerów Górskich na 10 km, impreza organizowana nieprzerwanie 
od 1995 roku, ze startem i metą wyścigu usytuowaną na OWR Sosina. Wiele spośród imprez zyskało 
już rangę ogólnopolskich czy międzynarodowych - Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą 
czy Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km i 9 km. W ofercie imprez sportowych nie zabrakło 
wydarzeń sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży, w tym stanowiących urozmaicenie 
w czasie letniego i zimowego wypoczynku. 

• Miasto może poszczycić się wieloma osiągnięciami jaworznickich sportowców zarówno na arenie 
ogólnopolskiej jak i międzynarodowej m.in.: I miejscem w Mistrzostwach Świata Masters w biegu 
przełajowym na 800m i 10000m, I miejscem w Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie, I miejscem 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Ju-Jitsu, I miejscem w Mistrzostwach Polski 
w parakajakarstwie w kat. KL2 200m, awansem drużyny MCKiS do I ligi piłki siatkowej, II miejscem 
w grach drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów w bilardzie czy III miejscem w szpadzie kobiet 
kat. B w Pucharze Świata. 
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19. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

W 2018 roku kontynuowane były działania wynikające z Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego na lata 2016-2020, zakładającego między innymi szeroką współpracę samorządu 
z innymi jednostkami, których zadaniem jest czuwanie nad poprawą bezpieczeństwa w gminie.  

 

Efekty działań w obszarze 

• Program Poprawy Bezpieczeństwa “Tarcza” 

Program Poprawy Bezpieczeństwa „Tarcza”, nastawiony jest na eliminowanie przestępczości pospolitej, 
wybryków chuligańskich i wandalizmu. W 2018 r. w ramach bieżących działań „TARCZY” zareagowano 
na 824 zgłoszenia.  

o Realizując zapisy uchwały Nr XXXVII/540/2018 RM w Jaworznie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2018 roku, gmina sfinansowała 
nadgodziny w ramach służb dodatkowych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, przeznaczając 
na ten cel 197 904,00 zł.       

o Zgodnie z uchwałą Nr XV/214/2015 RM w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie pokrywania 
kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie, podjętą na okres pięciu lat, w 2018 roku przeznaczono 501 480,35 zł na utrzymanie 
siedmiu etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji.  

o Z kolei realizując uchwałę Nr XL/581/2018 RM w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, gmina 
przekazała do Wojewódzkiego Funduszu 37 000,00 zł, przeznaczone na zakup radiowozu 
dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. 

o Ważnym elementem Programu "Tarcza" jest monitoring wizyjny. Na koniec 2018 roku ilość kamer 
monitoringu wizyjnego miasta wynosiła 94, natomiast koszt utrzymania systemu wyniósł – 
242 089,51 zł. Miasto posiada również odrębny system monitoringu wjazdów i wyjazdów, ułatwiający 
ściganie złodziei samochodów oraz identyfikację poszukiwanych przestępców. Na koniec 2018 roku 
system ten liczył 40 kamer. 

o W roku 2018 kontynuowana była działalność lokalnej „mapy bezpieczeństwa”, która ma za zadanie 
aktywizować lokalną społeczność. Jest to także jedno z narzędzi służących poprawie komunikacji 
między Policją a społeczeństwem. W ramach współpracy funkcjonariusze przeprowadzali także 
patrole na terenie ogrodów działkowych oraz w ich rejonie.  

o W ramach „Tarczy” realizowany jest również program Akademia Bezpieczeństwa. Program 
ma charakter edukacyjno-wychowawczy i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych. W 2018 roku w ramach Programu, odbywały się cykliczne warsztaty tematyczne, w których 
wzięło udział 4500 osób. 

• Porządek publiczny 

W ramach ochrony porządku publicznego Straż Miejska realizowała zadania w następujących obszarach: 

o Czystość i porządek - wykonując kontrole posesji oraz kontrole dzikich wysypisk śmieci, 
zanieczyszczonych terenów miasta oraz stanowisk kontenerowych. W wyniku powyższych działań 



30 

 

30 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 30 

skontrolowano 840 posesji prywatnych, ujawniono 15 przypadków spalania odpadów 
oraz 107 przypadków niezgodnego z przepisami pozbywania się nieczystości płynnych; 
skontrolowano 2967 stanowisk kontenerowych pod kątem utrzymywania czystości przez osoby nimi 
zarządzające; doprowadzono do uprzątnięcia 106 zanieczyszczonych terenów zielonych 
i nieruchomości na terenie miasta. 

o Porządek publiczny - podejmując działania mające na celu zapobieganie spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych oraz przeciwdziałanie skutkom jego spożywania, interwencje związane 
z bezpieczeństwem mieszkańców oraz przeciwdziałając bezdomności zwierząt. Wskutek 
wymienionych działań w ramach interwencji odwieziono 696 osób nietrzeźwych do Ośrodka Pomocy 
Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, a 44 osoby do miejsca zamieszkania. 
Zastosowano 439 pouczeń, nałożono 247 mandatów, a 3 wnioski zostały skierowane do sądu. 
Odłowiono i przewieziono do schroniska 177 zwierząt, wspólnie z lekarzem weterynarii podjęto 
168 interwencji wobec rannych i chorych zwierząt, zrealizowano 84 zgłoszenia dotyczące złych 
warunków bytowych zwierząt. Wobec osób niesprawujących należytej opieki nad swoimi 
zwierzętami podjęto 196 interwencji zakończonych zastosowaniem środków oddziaływania 
wychowawczego lub wyciągnięciem konsekwencji karnych. 

o Bezpieczeństwo w komunikacji - podejmując czynności związane z egzekwowaniem przepisów 
dotyczących zatrzymywania i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Podjęto 559 interwencji 
w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym, doprowadzono do usunięcia 28 długotrwale 
nieużytkowanych pojazdów, w większości pojazdy zostały usunięte po interwencji Straży Miejskiej 
przez właścicieli na ich koszt. 

o Monitoring - prowadząc obserwację przestrzeni publicznej za pomocą kamer systemu monitoringu 
wizyjnego rozmieszczonych na terenie osiedli mieszkaniowych: Podwale, Pechnik, Podłęże, Leopold, 
Gigant, Szczakowa, Osiedle Stałe, Łubowiec, Długoszyn, Centrum, Bory. Pozwoliło to ujawnić 
157 zdarzeń. 

• Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku kontynuowany był plan doposażenia i wymiany 
samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. W mieście działa sześć 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, Jeleń i Osiedle Stałe. 
Trzy jednostki tj. OSP Dąbrowa Narodowa, Byczyna i Długoszyn są włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie miasta w 2018 roku zrzeszonych 
było 375 osób. OSP zrzeszały także 81 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

o Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina zabezpieczyła w budżecie miasta 
na rok 2018 łączną kwotę 1 400 000 zł. W 2018 roku gmina zakupiła w formie przetargu 
nieograniczonego trzy samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Byczyna 
oraz OSP Osiedle Stałe. Z budżetu miasta przekazane zostały środki w kwocie 421 284,00 zł na: zakup 
samochodu rozpoznania ratowniczego oraz samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Straży 
Pożarnej, zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia 
kwatermistrzowskiego, w formie dotacji celowej dla OSP Jeleń, wydatki bieżące na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek OSP – 81 284,00 zł. 

o W drugim kwartale 2018 roku gmina pozyskała dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości na zakup 
dla jednostek OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Kwota desygnowana na ten cel 
wynosiła 28 309,34 zł.  
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W 2018 roku jednostki OSP brały udział w 230 akcjach ratowniczych, z czego 111 razy w pożarach, 113 razy 
w miejscowych zagrożeniach oraz zabezpieczeniu rejonu operacyjnego, natomiast 6 razy przedmiotem 
interwencji okazały się fałszywe alarmy. W grudniu 2018 roku jednostki OSP wraz z KM PSP Jaworzno brały 
udział w zabezpieczeniu tras przejazdowych podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. 
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20. PROMOCJA GMINY 

Działalność promocyjna gminy ukierunkowana jest na prezentowanie dorobku i walorów miasta, 
udostępnianie i upowszechnianie informacji na rzecz społeczności mieszkańców, lokalnych instytucji 
i podmiotów gospodarczych oraz organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym. Głównymi tematami 
promocyjnymi w 2018 roku były: zaangażowanie miasta w elektromobilność – nowe elektryczne autobusy 
oraz infrastruktura; udział miasta w tworzeniu ustawy o elektromobilności; rozwój rynku mieszkaniowego 
w Jaworznie – inwestycje JTBS; otwarcie Velostrady – bezkolizyjnej drogi dla rowerów; nowa taryfa biletowa 
PKM; nowe tereny rekreacyjne – parki, wodny plac zabaw, realizacja ważnych inwestycji oraz wydarzenia 
kulturalne i sportowe, w tym również akcje społeczne. Promowane były również wydarzenia upamiętniające 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

Efekty działań w obszarze: 

• Cykliczne badania opinii społecznej 

W 2018 roku przeprowadzono Badania opinii mieszkańców Jaworzna o stanie miasta, warunkach życia 
i oczekiwaniach wobec władz miejskich, które wykonywane są w gminie cyklicznie, w odstępach 
dwuletnich. Z badania wynika m. in., że mieszkańcy uważają Jaworzno za dobre miejsce do życia (96%) 
oraz identyfikują się z obecnym kierunkiem rozwoju miasta (93%). To potwierdzenie diagnozy 
stwierdzonej w badaniu z 2016 roku. Wyniki badań publikowane są na stronie internetowej miasta i służą 
lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców i dostosowaniu oferty miasta.   

• Narzędzia informacyjne oraz medialne zaangażowanie gminy 

o Urząd prowadzi miejską stronę internetową, wpisaną do rejestru dzienników i czasopism Sądu 
Okręgowego w Katowicach – www.um.jaworzno.pl, zgodną z Systemem Identyfikacji Wizualnej 
Miasta (SIWZ) oraz systemem WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych. Średnio każdego miesiąca 
na miejskiej stronie internetowej w 2018 roku publikowanych było 70 informacji. 
Strona odnotowała w 2018 roku 3,7 mln odsłon. 

o W bieżącej pracy na rzecz promocji miasta wykorzystywane były również media społecznościowe 
takie jak: Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram, na których prowadzone są profile miasta. 
Łączna ilość osób obserwujących profile Miasta na Facebooku, Twitterze, YouTube, Instagramie 
na koniec 2018 roku to 10 649 (najwięcej na Facebooku – 8502 osoby). Jednostki i spółki miejskie 
w swoich działaniach promocyjnych i informacyjnych wykorzystują zarówno tradycyjne nośniki, 
strony internetowe, jak i media społecznościowe. W Jaworznie funkcjonuje administrowany przez 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów portal: www.jaworzno.pl oraz profil na facebooku: Jaworzno PL – 
które z uwagi na liczbę odwiedzających stały się ważnymi nośnikami bieżących informacji 
dot. miasta.  

o Publikowano także materiały w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Zlecane ogłoszenia 
dotyczyły szerokiego spektrum działalności miasta. Bieżąca współpraca promocyjna kontynuowana 
była również ze stacjami telewizyjnymi oraz radiowymi (regionalnymi i krajowymi).  

o Ważnym elementem w założonej na 2018 rok działalności promocyjnej była organizacja konferencji 
i spotkań tematycznych, m.in. „Miast Idei”. Podczas nich poruszane były ważne tematy 
o charakterze ogólnopolskim, dzięki temu budowany jest pozytywny wizerunek miasta oraz zasięg 
medialny znacznie wykraczający poza granice Jaworzna. W 2018 roku zorganizowano trzy edycje 
„Miast Idei” w następujących tematach: „Jak zmienia się Miasto” – autonomiczne pojazdy i nowa, 
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rewolucyjna taryfa biletowa, „Jaworzno stawia na zielone”, „Velostrada to dopiero początek”. 
Ponadto organizowane były tematyczne konferencje prasowe z udziałem władz miasta. 

o W 2018 roku wydano 24 numery „Gazety Przystankowej”. Gazeta zamieszczana jest w witrynach 
przystanków autobusowych, a w wersji elektronicznej publikowana jest na stronie Urzędu 
Miejskiego. Ponadto – w ramach zawartej umowy – miasto zrealizowało w ciągu roku 30 filmowych 
materiałów promocyjno-informacyjnych.  

o Wykorzystywano również inne formy docierania do mieszkańców np. listy kierowane bezpośrednio 
do mieszkańców oraz do jaworznickich parafii. W ramach potrzeb informacyjnych podczas różnych 
wydarzeń wystawiane były stoiska informacyjne np. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, 
targach, imprezach miejskich. Drukowane i kolportowane były plakaty, a także banery większego 
formatu. W ramach działań promocyjno-informacyjnych przygotowywane i nabywane były 
wydawnictwa okolicznościowe. 

• Konsultacje społeczne i patronaty 

o Zorganizowano siedem spotkań pt. „Piękniejsze Jaworzno. Piękniejsze dzielnice” z mieszkańcami 
jaworznickich osiedli: Ciężkowic, Jelenia, Szczakowej, Borów, Dąbrowy Narodowej i Łubowca 
oraz Śródmieścia, Azotu i Starej Huty. W ich trakcie poruszano sprawy inwestycji, dróg, zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego.  

o Pod szerokie konsultacje poddany został projekt utworzenia na terenie Jaworzna miejskiego żłobka 
oraz dopłat do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych. Podczas otwartych spotkań omawiano 
założenia dot. stworzenia żłobka, dopłat oraz dalszych działań w ramach programu "Jaworzno 
Wspiera Rodziny".  

o Przeprowadzono również konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu Miasto Siedmiu 
Rynków – rewitalizacji centralnego punktu dzielnicy Bory. W ubiegłym roku prowadzono również 
konsultacje nad kolejną edycją Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego (spotkania tematyczne 
w obszarach konsultacyjnych, konferencje i debaty oraz „maratony pisania wniosków”). 

• Ponadto, w całym 2018 roku miasto wspierało wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne 
organizowane m.in. przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe. 105 wydarzeń 
zostało objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, większość z nich uzyskała 
również wsparcie ze strony gminy. 
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21. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

W 2018 roku kontynuowano dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi, w ramach której 
stowarzyszenia podejmowały się realizacji zadań publicznych. Współpraca ta opierała się na pomocy 
merytorycznej i doradczej, a także wzajemnej wymianie doświadczeń w trakcie organizowanych spotkań. 

 

Efekty działań w obszarze:  

Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały 
Nr XXXII/473/2017 RM w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok, ogłoszonych zostało 16 konkursów na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe z zakresu: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób pn.: „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” i „Świadczenie usług opiekuńczych”, 
„Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”, „Prowadzenie Schroniska dla Osób 
Bezdomnych w Jaworznie”; 

• pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy”; 

• pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”; 
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym pn.: „Profilaktyczne ferie 2018”, 

„Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”, „Program wspierający powrót osób bezdomnych 
do społeczności”, „Profilaktyka nie musi być nudna”, „Profilaktyczne Wakacje 2018”; 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji 

zdrowia.  

Ponadto poza postępowaniem konkursowym zawarto 4 umowy na realizację zadań publicznych 
o charakterze lokalnym lub regionalnym, w tym umowę ze Stowarzyszeniem „Reda” na prowadzenie 
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie. 

Łącznie na realizację zadań publicznych w tym obszarze gmina przeznaczyła kwotę – 3 238 714,72 zł. 
Organizowane były spotkania dedykowane współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w ramach 
współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego zorganizowano konkurs Wolontariusz Roku 
2018, z finałem 5 grudnia 2018 r. 
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22. BUDŻET OBYWATELSKI 

W 2018 roku prowadzone były konsultacje społeczne związane z przygotowaniem części budżetu miasta 
Jaworzna na 2019 rok – w ramach 6. już edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje 
prowadzone były w oparciu o uchwałę Nr XL/577/2018 RM w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części 
budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok. Konsultacje z mieszkańcami odbywały się na dwóch płaszczyznach: 
ogólnomiejskiej oraz lokalnej (uwzględniającej podział miasta na 20 obszarów konsultacyjnych).  

 

Efekty działań w obszarze: 

• Na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczona została kwota 1 mln zł, a na projekty lokalne 
kwota 1,7 mln zł podzielona na 20 obszarów konsultacyjnych, co stanowiło 85 tys. zł na obszar. Wybór 
zadań poprzedzony był spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi we wszystkich obszarach 
konsultacyjnych. 

• W ramach przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy wyłonili do realizacji 23 zadania tj.: 1 zadanie 
ogólnomiejskie i 22 zadania lokalne. Mieszkańcy oddali łącznie 17 922 głosy (6 291 głosów oddanych 
elektronicznie i 11 631 oddanych tradycyjnie). Łącznie oddano 16 677 głosów ważnych i 1 245 głosów 
nieważnych.  

• Konsultacje prowadzone były od maja do listopada 2018 r., sama zaś realizacja zadań wyłonionych 
w 2018 roku przewidziana jest do końca 2019 roku.  

• W 2018 roku prowadzono również działania związane z realizacją zadań wyłonionych w ramach 
poprzedniej – 5. edycji JBO, tj. wybranych do realizacji w 2017 roku. W styczniu 2018 roku przekazano 
do realizacji do jednostek merytorycznych 20 zadań: 1 zadanie ogólnomiejskie i 19 zadań lokalnych. 

• Do końca roku 2018 roku zrealizowano łącznie 13 zadań, realizacja 7 zadań z przyczyn natury 
proceduralnej została przesunięta na kolejny rok budżetowy tj. 2019.  

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich edycji JBO publikowane są na tematycznej stronie 
www.jbo.jaworzno.pl. 
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23. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W 2018 roku miasto prowadziło działania w ramach współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi 
na mocy zawartych umów i porozumień. 

 

Efekty działań w obszarze: 

Szigethalom (Węgry) 

• Gmina gościła delegację węgierską związaną z branżą piekarniczą. Celem wizyty była wymiana 
doświadczeń z jaworznickimi przedsiębiorcami z tej branży. Zorganizowano spotkania w zakładach 
na terenie Jaworzna oraz z młodzieżą z profilu gastronomicznego z ZSP nr 4. 

• Samorządy obu miast wspólnie zorganizowały coroczną letnią wymianę młodzieży. Z Jaworzna 
do Szigethalom wyjechała 12-osobowa grupa harcerzy wraz z opiekunami. Jaworzno gościło w tym 
samym czasie grupę młodzieży z Węgier. Program obejmował wycieczki lokalne, które miały na celu 
zaprezentowanie naszego miasta oraz ponadlokalne. 

• Na zaproszenie strony węgierskiej jaworzniccy biegacze wzięli udział w imprezie sportowej 
na Węgrzech – biegu na orientację z przeszkodami.  

Karvina (Czechy) 

Podejmowano działania mające na celu udział młodzieży w I Międzynarodowym Międzyszkolnym Przeglądzie 
Filmowym "Wylęgarnia 2018". 

Hereford (Anglia) 

W 2018 roku odbyła się wizyta brytyjskiej delegacji w Jaworznie, która wiązała się z podpisaniem 
1 października 2018 roku oficjalnego listu intencyjnego o podjęciu współpracy między samorządami. 
Sygnatariuszem listu ze strony Hereford była burmistrz Sue Boulter. 19 grudnia 2018 r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę, na mocy której do grona miast partnerskich Jaworzna dołączyło angielskie Hereford. 

Yiwu (Chiny)  

Na bazie porozumienia z Yiwu w 2018 roku Jaworzno gościło także delegację z miasta Hukou (Chiny). 
Celem wizyty było omówienie możliwości przyszłej współpracy między miastami oraz podmiotami 
gospodarczymi w dziedzinach: gospodarki i handlu, inżynierii chemicznej, produkcji i magazynowania energii 
elektrycznej oraz biomedycyny. Podczas spotkania oba miasta przedstawiły swój potencjał gospodarczo-
społeczny.  
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24. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych wpisywały się w zdefiniowane wyzwania, określające rozwój 
miasta zarówno w Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2020 
jak i w innych dokumentach operacyjnych wskazujących kierunki rozwoju, mając na celu budowanie przewagi 
konkurencyjnej w obszarze społecznym i gospodarczym. Były one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, 
jak również zmieniające się warunki wynikające z procesów globalizacji i zmian demograficznych.  

Efekty działań w obszarze: 

W 2018 roku gmina realizowała 40 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach programów: 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowego Program Maluch+ 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu 
i Turystyki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundusz Pracy, Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  

Dodatkowo miasto aplikowało o dofinansowanie, takich zadań jak: 

• Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, 
• Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 1, 
• Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 2, 
• Jak? – Jaworznicka Akademia Kreatywności 3, 
• Centrum Usług Społecznych w Jaworznie, 
• Dobry Start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku, 
• Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE, 
• Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią. 

 
Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych i realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe 
przy udziale funduszy zewnętrznych, oraz wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w 2018 roku 
wraz ze wskazaniem ich wartości, źródeł finansowania, wysokości wkładu własnego miasta oraz jednostki 
realizującej zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 
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25. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 

W 2018 roku miasto realizowało szereg inwestycji mających zaspakajać potrzeby i poprawiać komfort życia 
mieszkańców. Łączne wydatki poniesione na ten cel przez Urząd Miejski w Jaworznie w roku ubiegłym 
to 71 640 706,46 zł. 

Realizacje prowadzone w 2018 roku w zakresie inwestycji i remontów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego 
Raportu. 
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26. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W 2018 roku przeprowadzano procedury w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw 
na podstawie wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (postępowania prowadzone na podstawie ustawy) oraz metryk spraw (postępowania 
prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień). 

 

Efekty działań w obszarze:  

Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 

• procedury ustawowe – 44,  

• postępowania o zmianę umowy – 7, 

• procedury regulaminowe – 55. 

Wydatkowane środki wg sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2018 roku, przekazanego prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych: 

• w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie przepisów ustawy 
– 54 689 292,17 zł netto, 

• w wyniku postępowań prowadzonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy 
– 12 984 830,04 zł netto. 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie: www.bip.jaworzno.pl. 
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27. WYKONANIE UCHWAŁ RADY 

Do właściwości rady gminy – organu stanowiącego i kontrolnego, wybieranego na pięcioletnią kadencję, 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu 
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych 
czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także 
w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy 
ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.  

W roku 2018 Rada Miejska w Jaworznie stanowiła w formie uchwał o sprawach z zakresu: 

• komunalnego i ochrony środowiska, 

• finansowego, 

• edukacji, kultury i sportu, 

• zdrowia oraz współpracy społecznej i gospodarczej, 

• działalności Rady Miejskiej, 

• gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 

• urbanistyki i architektury, 

• promocji i informacji, 

• zarządzania kryzysowego, 

• działalności gospodarczej, 

• organizacyjnego, 

• rozwoju i polityki gospodarczej, 

• nadzoru właścicielskiego, 

• geodezji i kartografii, 

• spraw podatkowych, 

• inwestycji miejskich. 

 

Wszystkie uchwały podjęte w 2018 roku zostały wykonane zgodnie z wydanymi zarządzeniami i zawartymi 
umowami. 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie w 2018 roku wraz z określeniem 
sposobu ich wykonania zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 1 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 1 

Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok 

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI I JEDNOSTKI PODLEGŁE PRZY UDZIALE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  
ORAZ WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2018 ROKU 

 
PROJEKTY ZREALIZOWANE 

Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

1. 

Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska 

odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski 

Okres realizacji: 27.05.2016 r. – 29.11.2018 r. 

Głównym celem projektu była likwidacja zagrożeń geotechnicznych ze strony 

nieciągłych deformacji powierzchni terenu spowodowanych płytką 

eksploatacją górniczą. Zadanie polegało na wykonaniu 181 szt. odwiertów 

i ciśnieniowym wtłaczaniu do górotworu zaczynów w ilości 15 176 m
3
. 

W ramach rekultywacji biologicznej wykonano zadarnienie rekultywowanej 

powierzchni oraz wysadzenie drzew. Zadarniona powierzchnia stanowić 

będzie okrywę rekultywacyjną, zabezpieczającą przed negatywnymi 

zjawiskami erozyjnymi (erozja wietrzna i wodna). 

16.312.900,00 zł 

16.165.300,00 zł 

 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

314.997,02 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

2. 

Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat 

Projekt polegał na dostosowaniu istniejącego budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 9 na potrzeby żłobka. Wykonano Program funkcjonalno-

użytkowy przebudowy budynku Przedszkola. Przeprowadzono procedurę 

przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zrealizowano pełny 

zakres adaptacji pomieszczeń nacele żłobka. 

1.694.940,00 zł 

600.000,00 zł 

 

Rządowy Program 

„Maluch+” 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

1.094.940,00 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

3. 

Remont boiska wielofunkcyjnego przy I LO oraz boiska wielofunkcyjnego przy 

SP nr 22 

Okres realizacji: 1.09.2017 r. – 31.10.2018 r. 

W ramach projektu wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej Nr 22. Wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 

(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) oraz bieżnię 60 m i rozbieg do skoku 

w dal o nawierzchniach z poliuretanu, ponadto dojścia do obiektów z kostki 

betonowej, ustawiono ławki (17 szt.) i kosze na śmieci (5 szt.). 

1.424.856,47 zł 

216.195,00 zł 

 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej, 

będący w dyspozycji 

Ministra Sportu 

i Turystyki 

1.208.661,47 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 2 

Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

Zrealizowano, także remont boiska wielofunkcyjnego przy LO 1 – wykonano 

roboty instalacyjne związane z budową oświetlenia, wykonano nowe dojścia, 

schody, wykonano prace ziemne i modernizacyjne boiska i bieżni, w tym 

ułożono podbudowę z kruszywa pod poliuretan, ułożono warstwy 

konstrukcyjne pod poliuretan (EPDM). Wykonano nowe oświetlenie boiska 

oraz zamontowano urządzenia boiska. 

4. 

Przebudowa kortu tenisowego na boisko piłkarskie przy ul. Krakowskiej 

8 (VICTORIA) 

Okres realizacji: 22.08.2017 r. – 31.12.2018 r. 

Projekt polegał na budowie nowego boiska piłkarskiego o sztucznej 

nawierzchni wraz z oświetleniem – zakończono roboty i oddano obiekt do 

eksploatacji; wykonano boisko główne (100mx60m) i dwa mniejsze 

(56mx26m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie, oświetlenie 

boiska, drogę dojazdową i plac wielofunkcyjny na terenie wydzielonym przy 

KS „Victoria” przy ul. Krakowskiej. 

3.355.756,80 zł 

1.203.300,00 zł 

 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej, 

będący w dyspozycji 

Ministra Sportu 

i Turystyki 

2.152.456,80 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

5. 

Zagospodarowanie Terenów Zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka 

Okres realizacji: 14.02.2017 r. – 30.09.2018 r. 

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie i uporządkowanie terenu 

parku leśnego Chrząstówka, celem uzyskania najdogodniejszego korzystania 

z walorów tego miejsca, jak najszerszej społeczności zamieszkałej w okolicy. 

Inwestycja ma na celu służenie wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu 

i obcowaniu z przyrodą jako alternatywa dla spędzania wolnego czasu 

mieszkańcom Jaworzna oraz społeczności z najbliższej okolicy, a także osób 

odwiedzających Jaworzno. Park leśny Chrząstówka będzie ponadto pełnić 

funkcję w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, 

prezentując walory środowiska, bogactwo gatunków zwierząt 

charakterystycznych dla tego obszaru. 

441.187,45 zł 

248.132,80 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

193.054,65 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

6. 

Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – wzmocnienie 

bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II 

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.11.2018 r. 

Przedmiotowe zadanie polegało na kontynuacji realizacji programu ochrony 

Chomika europejskiego na terenie miasta. W ramach zadania: utrzymano 

preferowane przez chomika siedliska, prowadzono monitoring populacji, 

248.648,33 zł 

193.626,21 zł 

 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

55.022,12 zł 

Wydział Ochrony 

Środowiska 

/Wydział 

Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 3 

Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

sprowadzono chomiki z innej populacji i wsiedlono je na teren Jaworzna 

w celu wzmocnienia puli genetycznej, prowadzono badania genetyczne 

osobników sprowadzonych, przed wypuszczeniem ich na teren Jaworzna 

oraz badano stan populacji po wprowadzeniu nowych osobników, 

realizowano działania edukacyjno-ekologiczne skutecznie podnoszące 

świadomość na temat rodzimego chomika europejskiego w Jaworznie. 

7. 

Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – Czynna ochrona 

wybranych muraw i gatunków roślin kserotermicznych na terenie Jaworzna 

Okres realizacji: 07.05.2018 r. – 31.10.2018 r. 

Projekt dotyczył czynnej ochrony muraw kserotermicznych – siedlisk o dużej 

bioróżnorodności, cennych przyrodniczo, silnie zagrożonych wskutek 

zaniechania użytkowania (koszenia, wypasu). Głównym celem projektu była 

ochrona muraw kserotermicznych na poziomie siedliskowym oraz 

gatunkowym poprzez przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych 

i zróżnicowania biologicznego murawom kserotermicznym zlokalizowanym 

na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra, 

Góra Wielkanoc oraz w rejonie UE Remiza leśna Bucze, poprzez prowadzenie 

wypasu owiec. 

114.200,00 zł 

82.500,00 zł 

 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

31.700,00 zł 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

8. 

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 14 i 16 

oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii 

Okres realizacji projektu: 25.05.2015 r. – 31.12.2018 r. 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację 

energetyczną trzech obiektów oświatowych Jaworzna. Dzięki realizacji 

projektu zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach. W 

ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania 

termomodernizacyjne: 

- modernizację instalacji c.o. i kotłowni, w tym wymiana źródła ciepła 

z węglowego na gazowe, 

- modernizację instalacji c.w.u., w tym montaż próżniowych kolektorów 

słonecznych., 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, 

- wymianę drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej. 

3.605.675,36 zł 

2.979.057,12 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

626.618,24 zł 

Wydział Zarządzania 

Funduszami i 

Strategii/Miejski 

Zespół Obsługi 

Placówek 

Oświatowo-

Wychowawczych 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 4 

Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

9. 

Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego 

w Jaworznie 

Okres realizacji projektu: 1.10.2015 r. – 31.08.2018 r. 

Projekt polegał na rozbudowie istniejących budynków szkoleniowo-

dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie (CKP) o halę 

będącą pracownią mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. W ramach 

projektu wykonano również remont istniejących: pracowni obróbki 

maszynowej i pracowni obrabiarek skrawających CNC. Projekt obejmował 

również zakup wyposażenia dla trzech ww. pracowni. Dzięki rozbudowie, 

remontowi i doposażeniu pracowni CKP może skutecznie kształcić zawodowo 

i przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

Uczniowie będą posiadać umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy. 

Ponadto realizacja projektu umożliwi osobom niepełnosprawnym 

zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach do tej pory dla nich 

niedostępnych: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter 

maszyn i urządzeń. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w Jaworznie. 

2.929.633,53 zł 

2.445.606,29 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

484.027,24 zł 

Wydział Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii/Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego  

10. 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 

włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

Projekt jednoroczny. 

Projekt polegał na dostawie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 

z napędem 4x4 dla Ochotniczych Straży Pożarnych Dąbrowa Narodowa 

i Byczyna oraz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiedle 

Stałe. 

1.400.000,00 zł 

800.000,00 zł 

 

Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy 

oraz Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

600.000,00 zł 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 

i Ochrony Ludności 

11. 

Akademia bezpieczeństwa – działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzież 

i seniorów 

Projekt jednoroczny. 

Projekt polegał na podejmowaniu działań edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa skierowanych do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży 

i seniorów. 

59.872,52 zł 

46.872,52 zł 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

13.000,00 zł 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i 

Ochrony Ludności 

12. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna 

Projekt jednoroczny. 
135.685,10 zł 121.496,65 zł 

Wkład własny 

prywatny 

Biuro Gospodarki 

Komunalnej 
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Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

Celem projektu było unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

Programem były objęte nieruchomości, z których pochodzą odpady 

zawierające azbest zlokalizowane na terenie miasta, ujęte w Inwentaryzacji 

szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta 

Jaworzna" oraz stanowiące własność osób fizycznych. 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

13. 

Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera 

w Jaworznie 

Projekt jednoroczny. 

Projekt polegał na wyposażeniu Ośrodka w sprzęty i pomoce naukowe, 

nowopowstałych powierzchni edukacyjnych m.in.: pracowni geologiczno-

przyrodniczej i sali ekspozycyjnej. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 

mikroskopy, teleskop, piec ceramiczny, lampę UV, sandbox oraz zestawy 

skamieniałości i minerałów. 

77.292,19 zł 

28.750,00 zł 

 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

48.542,19 zł Biuro ds. Geologii 

14. 

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” 

Najważniejszym celem realizacji zadania publicznego jest motywowanie 

środowiska osób starszych 60+ tzw. Seniorów do wspólnego spędzania czasu 

wolnego oraz zwiększenia udziału w życiu społecznym. Działalność Klubu 

Seniora („Pod Arkadami”) w oku 2018 była ogromnym wsparciem dla osób 

starszych, którzy mają dużo wolnego czasu i chcą go aktywnie wykorzystać. 

110.000,00 zł 

43.850,00 zł 

 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Wieloletni Program 

Senior+ 

66.150,00 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

15. 

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-Wigor" 

Domy Dziennego Pobytu są faktycznym ośrodkiem wsparcia dla ludzi 

starszych, rozumianym jako forma środowiskowej pomocy pół-stacjonarnej 

służącej utrzymaniu seniorów jak najdłużej w ich dotychczasowym 

środowisku. Domy te świadczą wprawdzie pomoc tylko w określonym czasie, 

niemniej umożliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko 

podstawowych, ale także wyższego rzędu oraz pozwalają im utrzymać 

sprawność psychofizyczną. Zadanie polega na dofinansowaniu działań 

związanych z zapewnieniem w 2018 roku funkcjonowania ośrodka o nazwie 

– Dzienny Dom „Senior – WIGOR” z siedzibą w Jaworznie, przy 

ul. Jagiellońskiej 18, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka o zajęcia 

fizjoterapeutyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia z treningu pamięci, zwiększenie 

liczby godzin wsparcia psychologicznego. Ideą utworzenia Dziennego Domu 

91.200,00 zł 

31.920,00 zł 

 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Wieloletni Program 

Senior+ 

59.280,00 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
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Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

„Senior – WIGOR” w roku 2015 było nastawienie na rozwój infrastruktury dla 

osób starszych oraz podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz 

seniorów. W Domu osoby starsze mają zapewnioną ośmiogodzinną opiekę 

(od poniedziałku do piątku), trzy posiłki (kolacja na wynos) oraz wsparcie 

psychologa. Odbiorcami zadania są osoby starsze (mieszkańcy miasta 

Jaworzna), nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia. Uczestnicy 

zadania kierowani są do Dziennego Domu „Senior - WIGOR” (ośrodek 

przeznaczony dla 30 podopiecznych) na podstawie decyzji administracyjnej 

wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

16. 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III) 

Okres realizacji: styczeń 2017 r. – grudzień 2018 r. 

Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 288 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Jaworzno, natrafiających na trudności 

w podejmowaniu zatrudnienia (formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, doposażenie (wyposażenie stanowiska pracy). 

2.768.796,40 zł 

2.768.796,40 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 

17. 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (III) 

Okres realizacji: styczeń 2017 r. – grudzień 2018 r. 

Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 219 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Jaworzno, natrafiających na   rudności 

w podejmowaniu zatrudnienia (formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy). 

2.053.354,50 zł 

2.053.354,50 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 

18. 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej 

Okres realizacji: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r. 

Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 4 osób bezrobotnych 

w wieku powyżej 45 lat zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia 

(formy wsparcia: szkolenia zawodowe, staż, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej). 

40.800,00 zł 

40.800,00 zł 

 

Fundusz Pracy  

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 

19. 
Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych 

Okres realizacji: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r. 
43.200,00 zł 

43.200,00 zł 

 

Fundusz Pracy 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 



7 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 7 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 7 

Lp. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania 

Wkład własny 

miasta 
Realizator 

Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 5 osób długotrwale 

bezrobotnych zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia (formy 

wsparcia: szkolenia zawodowe, staż, dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej). 

20. 

Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Okres realizacji: lipiec 2018 r. – grudzień 2018 r. 

Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 5 osób 

niepełnosprawnych zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia (formy 

wsparcia: szkolenia zawodowe, staż). 

22.127,00 zł 

22.127,00 zł 

 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 8 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 8 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

1. 

Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki 

zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie 

Okres realizacji: 1.09.2017 r. – 29.08.2020 r. 

Projekt realizowany w partnerstwie z firmą C.M.T. Realizacja rzeczowa 

w CKZiU, zadanie Gminy w postaci przeprowadzenia przetargu 

oraz dokonania zakupu wyposażenia pracowni druku cyfrowego. 

1.286.034,00 zł 

1.221.732,30 zł 

z czego 150.706,94 zł 

na zadanie realizowane 

przez Gminę 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

51.870,00 zł 

Wydział Edukacji/ 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

2. 

Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie 

Okres realizacji: 1.09.2018 r. – 31.08.2021 r. 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi, prowadzącym kształcenie 

zawodowe, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

8 nauczycieli zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez 150 uczniów technikum i wzmacnianie 

ich zdolności do zatrudnienia. Zadania realizowane w projekcie to: 

organizacja 8 kursów, 2 studiów podyplomowych łącznie dla 8 nauczycieli 

zawodu. Kursy kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe w formie 

indywidualnej i grupowej zwiększające szanse na rynku pracy skierowane 

do 150 uczestników projektu, w tym 10 osób o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Staże zawodowe dla 78 uczestników projektu. Wyposażenie 

i doposażenie 3 nowoczesnych pracowni: pracownia dla zawodu technik 

ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

1.388.964,00 zł 

1.319.515,80 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020  

14.848,20 zł 

Wydział 

Edukacji/Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 4 

3. 

Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Jaworznie 

Okres realizacji: 1.09.2018 r. – 31.08.2021 r. 

2.260.224,95 zł 

2.147.213,70 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

78.011,25 zł 

Wydział 

Edukacji/Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 9 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 9 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum 

Kształcenia Praktycznego, prowadzącym kształcenie zawodowe poprzez 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli 

zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez 130 uczniów i wzmacnianie ich zdolności 

do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez 

zorganizowanie 70 staży u pracodawców, rozwój doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla 130 uczniów, w tym 10 o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Projekt zakłada też realizację działań w zakresie stworzenia w 

Centrum warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne 

warunki pracy poprzez utworzenie i wyposażenie 8 pracowni kształcących 

w nowych potrzebnych na lokalnym rynku pracy zawodach. 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

4. 

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji 

publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych 

powiatowych rejestrów publicznych 

Okres realizacji projektu: 2015 r. – 2019 r. 

W pierwszym półroczu 2018 r. została zrealizowana umowa na wykonanie 

zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu wraz z uruchomieniem e-usług do ich udostępniania. 

Realizatorem umowy był MGG PAERO sp. z o.o. z Tarnowa. W ramach 

umowy otrzymano również następujące aplikacje internetowe: model 3D, 

zdjęcia ukośne, zdjęcia archiwalne. W październiku 2018 r. został ogłoszony 

przetarg na realizację zadania nr 5 tj. digitalizacja – cyfryzacją zasobów 

źródłowych, budowa, modernizacja i dostosowanie baz danych do nowych 

przepisów prawnych. Zdjęcia te są na bieżąco wykorzystywane przez 

Wydział Geodezji i Kartografii przy weryfikacji zmian wprowadzonych do 

programu Turbo Ewid. W trakcie realizacji projektu wystąpiły problemy 

z brakiem ofert na ogłoszony przetarg i w związku z tym Lider projektu 

tj. Dąbrowa Górnicza wystąpiła w wnioskiem do Instytucji Zarządzającej 

o przedłużenie terminu realizacji projektu. 

5.865.000,00 zł 

4.979.385,00 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

885.615,00 zł 
Wydział Geodezji 

i Kartografii 

5. 

Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg 

dla rowerów i systemem roweru miejskiego 

Okres realizacji: 01.04.2016 r. - 30.06.2019 r. 

25.176.875,01 zł 16.149.785,65 zł 9.027.089,36 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 10 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 10 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

Projekt realizowany jest w śródmiejskiej części Jaworzna. Projekt jest 

kontynuacją procesu, zmierzającego do zwiększenia udziału podróży 

komunikacją publiczną, rowerami, pieszo – kosztem komunikacji 

indywidualnej. Polega na kompleksowej przebudowie zintegrowanego 

centrum przesiadkowego, w ramach którego przebudowane zostaną wiaty 

przystankowe wraz z zatokami, wybudowany zostanie parking Park&Ride 

oraz Bike&Ride z zapleczem sanitarnym, budowie 11 km dróg dla rowerów, 

w tym pierwszej w kraju bezkolizyjnej velostrady – dwupasmowej drogi 

dla rowerów z kładkami i tunelem na skrzyżowaniach z ulicami, łączącej 

z MCIT największe osiedla oraz wdrożeniu systemu roweru miejskiego. 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

6. 

Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację 

miejskiego akwenu Sosina 

Okres realizacji: 01.04.2018 r. – 30.09.2020 r. 

W ramach projektu planowana jest rekultywacja akwenu wodnego wraz 

z przywróceniem właściwych funkcji przyrodniczych i rozwojem terenów 

zielonych wokół zbiornika i przywróceniem właściwości użytkowych 

zdegradowanych terenów wokół. Projekt zakłada stworzenie 

nowoczesnego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Miejsce zostało podzielone na strefy umożliwiające komfortowy 

i bezpieczny wypoczynek dla osób w różnym wieku. 

33.539.333,32 zł 

20.573.798,24 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

12.965.535,08 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

7. 

Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 

Okres realizacji: 04.12.2017 r. – 30.06.2019 r. 

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej hali. W ramach zadania 

przewiduje się: ocieplenie przegród zewnętrznych hali (ściany zewnętrzne, 

stropodachy, strop nad wejściem do obiektu i wystający poza obrys budynku 

strop nad parterem). Wymianę niespełniających norm: stolarki okiennej 

i drzwi wejściowych. Modernizację instalacji c.o. (instalacja 

niskopojemnościowych grzejników płytowych, zaworów termostatycznych, 

zaizolowanie przewodów). Wymianę oświetlenia budynku – zastąpienie 

tradycyjnych świetlówek systemem bazującym na oświetleniu LED, 

wyposażonym w odpowiednie energooszczędne oprogramowanie. 

Powyższe działania pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć 

zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, co z kolei w bezpośredni 

11.701.839,16 zł 

6.374.431,96 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

5.327.407,20 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 11 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 11 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

sposób przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródła 

zdalaczynnego do atmosfery.  

8. 

Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie 

Okres realizacji: 10.09.2015 r. – 30.08.2019 r. 

Projekt polega na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Miejskiego nr 24, 

położonego w dzielnicy Łubowiec. W ramach projektu przewidziano szereg 

prac budowlanych (nowe konstrukcje, wymianę instalacji elektrycznych, 

instalacji sanitarnych, systemu ogrzewania i wentylacji, zagospodarowanie 

terenu, w tym realizację placu zabaw) oraz zakup wyposażenia do sal, 

rehabilitacji, czy kuchni i nagłośnienia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 

zwiększy się liczba miejsc w przedszkolach na terenie miasta o 58. 

7.000.212,72 zł 

1.771.021,51 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

5.229.191,21 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

9. 

Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Jaworzna – przebudowa 

skrzyżowania ul. Św. Wojciecha z ul. Podwale 

Projekt polega na przebudowie ulicy Podwale w zakresie przebudowy jezdni, 

chodników i sieci podziemnych. Przebudowa ul. Św. Wojciecha w trakcie 

uzgodnień organizacji ruchu na czas robót. 

6.497.300,00 zł 

3.960.400,00 zł 

 

Ministerstwo Finansów, 

z rezerwy subwencji 

ogólnej 

2.536.900,00 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

10. 

Przebudowa ul. Podwale w Jaworznie 

Projekt polega na wykonaniu przebudowy ul. Podwale – droga klasy 

zbiorczej, oznaczona jako droga powiatowa nr 6801S. Układ drogi 

jednojezdniowa, dwupasmowa. Wszystkie warstwy nawierzchni 

zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3. Wnioskowane zadanie polega 

na przebudowie 455 mb ul. Podwale od skrzyżowania z ul. 11 Listopada 

do skrzyżowania z ul. 3-go Maja. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

przebudowę istniejącej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m 

(2x3,0m); przebudowę przystanków i zatok autobusowych; przebudowę 

istniejących skrzyżowań ulic oraz zjazdów publicznych poprzez 

dostosowanie ich geometrii do obowiązujących przepisów; przebudowę 

zjazdów; przebudowę i budowę obustronnego chodnika z elementów 

betonowych (szerokość zasadnicza 2,0m≥1,5m); budowę zatok 

postojowych wzdłuż jezdni; przebudowę kanalizacji deszczowej, 

przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w celu 

doświetlenia przejść dla pieszych oraz wiat przystankowych; zabezpieczenie 

3.191.014,99 zł 

1.590.000,00 zł 

 

środki budżetu państwa 

(Śląski Urząd 

Wojewódzki) 

1.601.014,99 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 12 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 12 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

sieci podziemnych; oznakowanie pionowe i poziome; montaż elementów 

małej architektury. 

11. 

Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże 

Projekt polega na zahamowaniu degradacji terenów zieleni miejskiej 

w Jaworznie poprzez odnowę Parku Podłęże. W ramach przedsięwzięcia 

planowane jest przeprowadzenie następujących prac: gospodarka istniejącą 

zielenią – wycinka drzew i krzewów w złym stanie fitosanitarnym, 

inwazyjnych oraz kolidujących z planowanym zagospodarowaniem; 

realizacja układu nasadzeń roślinnych, w tym sadzenie traw ozdobnych, 

pnączy, łąki kwietnej, drzew, krzewów i bylin; roboty rozbiórkowe 

nawierzchni i elementów zagospodarowania; demontaż istniejącego 

oświetlenia i realizacja nowych elementów oświetlenia LED; realizacja 

systemu monitoringu; budowa sieci kablowych – doprowadzenie energii do 

nowych obiektów; realizacja nowych nawierzchni; budowa schodów 

w północnej, środkowej i południowej części Parku; budowa fontanny przy 

głównym wejściu; realizacja elementów małej architektury; wykonanie 

ogrodzenia Parku; prace wodno-kanalizacyjne. W ramach przedsięwzięcia 

nastąpi odnowa założeń zieleni z uwzględnieniem gatunków rodzimych, 

usunięcie części gatunków inwazyjnych (pozostające będą pielęgnowane 

zgodnie z "Kodeksem dobrych praktyk - Ogrodnictwo wobec roślin 

inwazyjnych obcego pochodzenia"), utrzymanie obszarów ukształtowanych 

naturalnie oraz realizacja wielopiętrowych (trawy, łąka kwietna, pnącza, 

krzewy, drzewa) założeń zieleni. 

6.212.261,18 zł 

2.291.724,89 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020  

84.637,50 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

12. 

Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy 

hałdzie Chopina 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i zazielenienie blisko 3,6 ha 

terenu pokopalnianego w centrum miasta (w tym 2,5 ha biologicznie 

czynnych obszarów nowej zieleni). Obszar jest przeznaczony na cele 

rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. W ramach zadania zostały wykonane 

m.in.: ścieżka edukacyjna zawierająca eksponaty odnoszące się do górniczej 

tradycji miasta (kolejka podziemna, koło z wieży wyciągowej, platforma 

kolejowa, organ urobczy kombajnu oraz rzeźba biedaszybu), makieta 

kopalni Jacek-Rudolf, założenie przestrzenne o pow. około 350 m
2
, 

8.958.800,00 zł 

4.080.797,34 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

4.878.002,66 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 13 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 13 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

pokazujące dzieje kopalni na przestrzeni lat 1880-1947, plac zabaw dla dzieci 

wyposażony w zabawki sensoryczne. 

13. 

Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych 

w miejskich obszarach zurbanizowanych (ang. „Integrated Approach 

to Management of Groundwater quality In functional urban Areas”), 

nr „CE32”, o akronimie AMIIGA 

Okres realizacji: 1.09.2016 r. – 31.10.2019 r. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie strategii zarządzania 

zanieczyszczonymi wodami podziemnymi, pochodzącymi, w szczególności 

z terenów poprzemysłowych. W ramach działań pilotażowych projektu, 

na terenie miasta wykonano demonstracyjną, testową barierę 

bioreaktywną w dolinie potoku Wąwolnica, celem przetestowania 

skuteczności tej innowacyjnej metody pasywnego oczyszczania wód 

podziemnych na szlaku migracji zanieczyszczeń pestycydami pochodzącymi 

z Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A. w Jaworznie. 

145.816,50 Euro 

123.944,00 Euro 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020  

21.872,50 Euro 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

14. 

Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony 

muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany 

Okres realizacji: 1.04.2018 r. – 31.12.2021 r. 

Zadanie polega na wzmocnieniu różnorodności biologicznej muraw 

galmanowych i tendencji zmian zachodzących w wyniku aktywnej ochrony 

tego siedliska, poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych w celu 

skutecznego zarządzania zasobami przyrodniczymi siedliska 6130 

(monitoring botaniczny), wdrażania planów zadań ochronnych obszarów 

Natura 2000, tworzenia nowych form ochrony – użytek ekologiczny 

oraz odtwarzania, wzmacniania i utrzymywania w odpowiednim stanie 

siedliska 6130, a także siedliska gatunku Pulsatilla patens wprowadzonego 

na stanowisko historyczne. W wyniku działań założonych w projekcie 

(wycinka oraz karczowanie gatunków krzewiastych i drzewiastych, 

usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych) zwiększy 

się powierzchnia zajmowana przez siedlisko 6130, jak również poprawi 

się struktura muraw. 

497.483,50 zł 

422.861,00 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

74.622,50 zł 
Wydział Ochrony 

Środowiska 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 14 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 14 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

15. 

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności 

adaptacyjne przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, 

poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych 

zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników 

zgodnie z potrzebami pracodawców. Projekt realizowany w partnerstwie. 

Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

8.563.435,00 zł 

6.767.429,86 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

Wkład prywatny 

(przedsiębiorcy) 

Wydział Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii 

16. 

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 

w Jaworznie 

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację 2 placówek 

oświatowych: Szkołę Podstawową nr 5 i Gimnazjum nr 11. Realizacja 

projektu wynika z audytów energetycznych i pozwoli w znacznym stopniu 

ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, co z kolei w bezpośredni 

sposób przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni i źródła 

zdalaczynnego do atmosfery. Przewiduje się m.in. modernizację instalacji 

c.o.; ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu; wymianę drzwi 

zewnętrznych i stolarki okiennej. 

2.917.473,96 zł  

2.406.996,04 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

424.764,01 zł 

Wydział Zarządzania 

Funduszami i 

Strategii/ 

Miejski Zespół 

Obsługi Placówek 

Oświatowo-

Wychowawczych 

17. 

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego 

zarządzania flotą pojazdów 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego 

publicznego transportu zbiorowego w Jaworznie, poprzez zakup 

20 elektrycznych autobusów (5 - dziesięciometrowych oraz 15 - 

dwunastometrowych). W ramach zadania zostaną wybudowane również 

stacje szybkiego ładowania na przystankach PODŁĘŻE OSIEDLE, ŁUBOWIEC 

PĘTLA oraz KRAKOWSKA PĘTLA, wraz ze stacją transformatorową przy 

przystanku KRAKOWSKA PĘTLA oraz zamontowane zostaną ładowarki 

plug in. 

48.788.130,00 zł 

30.597.560,97 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura  

i Środowisko 

2014-2020 

18.190.569,03 zł 

Biuro Gospodarki 

Komunalnej 

/ Wydział 

Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii/ 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Miejskiej 

18. 

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie 

Okres realizacji: 1.07.2018 r. – 30.06.2020 r. 

Przedmiotem realizacji projektu jest zwiększenie na terenie miasta Jaworzna 

dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat. W lipcu 

2018 r. odbył się nabór na pierwszą grupę 30 dzieci. Z rodzicami dzieci 

1.376.864,40 zł 

1.211.640,67 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

165.223,73 zł Wydział Zdrowia 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 15 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 15 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

zawarto umowy na bezpłatną opiekę w żłobku. W ramach projektu w 2018 r. 

poniesiono wydatki na: wynagrodzenia Koordynatora projektu i Specjalisty 

ds. finansowo-administracyjnych projektu, promocję projektu, zakup 

wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, żywności dla 

podopiecznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników 

Żłobka. 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

19. 

Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie 

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.08 2019 r. 

Cel główny projektu odnosi się do zwiększenia efektywności pracy przez 

Pracowników Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w obszarze pracy socjalnej oraz usług socjalnych. 

353.855,00 zł 

353.855,00 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata  

2014-2020 

0,00 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

20. 

PROJEKT „E-kompetencje cyfrowe” 

Okres realizacji: lipiec 2018 r. – wrzesień 2019 r. 

Przedmiotem projektu jest aktywizacja 264 osób w wieku 25+ 

zamieszkujących na terenie miasta, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Jaworznie jako bezrobotne oraz osób pracujących 

zainteresowanych zdobyciem lub uzupełnieniem kompetencji cyfrowych, 

w szczególności: kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami. 

147.840,00 zł 

147.840,00 zł 

 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 16 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 16 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W 2018 ROKU 
(w trakcie oceny dokumentacji aplikacyjnej) 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

1. 

Dobry strat – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w jaworznickim żłobku 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta dostępności 

do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat, dla osób sprawujących 

nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych zamieszkałych 

w Jaworznie (70 osób w tym 65 kobiet i 5 mężczyzn objętych wsparciem). 

1.329.304,80 zł 

1.169.788,22 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

159.516,58 zł 

Wydział 

Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii 

2. 

Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach 

jednorodzinnych 

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.12.2020 r. 

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji 

energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii 

promieniowania słonecznego w Jaworznie. 

Cele pośrednie Projektu: zmniejszenie obciążenia środowiska poprzez 

zmniejszenie emisji CO2 i in. substancji szkodliwych, generowanych podczas 

wytwarzania elektryczności dla obiektów mieszkalnych; poprawa aspektów 

zdrowotnych: zmniejszenie emisji PM10; wypełnienie założeń PGN 

i dyrektyw Unii Europejskiej – zapewnienie wymaganego wzrostu udziału 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

16.500.000,00 zł 

12.857.675,30 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

3.642.324,70 zł 

 

wkład własny 

ponoszony przez 

Uczestników 

Projektu 

Wydział 

Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii/Wydział 

Ochrony 

Środowiska  

3. 

Centrum Usług Społecznych 

Okres realizacji: 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r. 

Cel główny projektu obejmuje uruchomienie, doposażenie i realizację 

wsparcia w Centrum Usług Społecznych, w którym realizowane będą 

kompleksowe usługi dla społeczności lokalnej przede wszystkim z obszarów 

objętych programem rewitalizacji (m.in. Śródmieście, Bory, Szczakowa, 

Pieczyska) współfinansowane z EFS, w tym m.in. programy integrujące 

społeczność lokalną, rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych, programy aktywizacyjno-rozwojowe na rzecz rodzin 

z pieczy zastępczej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

pozostałych mieszkańców miasta (działania pokrywane z wkładu własnego 

2.329.710,74 zł 

2.016.054,81 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

313.655,93 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 17 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 17 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

Wnioskodawcy). Projekt będzie zakładał realizację zintegrowanych ścieżek 

wsparcia społecznego głównie dla osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

4. 

Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE 

Okres realizacji: 02.05.2019 r. – 30.09.2020 r. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie 

zanieczyszczeń powietrza i poprawa stanu środowiska naturalnego 

na obszarze miasta i terenów przyległych. Zakres projektu obejmuje m.in.: 

docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi 

na energooszczędne,- przebudowę dachu (zapewnienie pełnej 

funkcjonalności 3-go piętra, likwidacja mostków cieplnych powodujących 

niedogrzanie pomieszczeń 3-go piętra) oraz przedłużenie klatek 

schodowych do pomieszczeń technicznych na poddaszu (m.in. centrale 

wentylacyjne), wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła dla całego budynku, modernizację źródła ciepła (kotłownia gazowa), 

ocieplenie przewodów grzewczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej), montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej, montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej. 

1.994.995,01 zł 

1.887.494,71 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

99.341,84 zł 

Wydział 

Zarządzania 

Funduszami 

i Strategii 

5. 

Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią 

Okres realizacji: 3.01.2019 r. – 30.09.2020 r. 

W ramach projektu zakłada się utworzenie parku miejskiego w stylu 

angielskim z dużą ilością nasadzeń. Park wyposażony zostanie w stojaki 

na rowery, ławki i kosze na odpady (w tym na psie odchody). Obszar będzie 

przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Założeniem 

dla nowego parku będzie wprowadzenie tam funkcji wypoczynku: 

aktywnego i biernego.  

3.781.708,97 zł 

2.101.171,53 zł 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

1.680.537,44 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich  

6. 

Jak? – Jaworznicka akademia Kreatywności 1 

2 letni projekt skierowany do 4 Szkół Podstawowych w Jaworznie (SP  nr 21, 

SP nr 13, SP nr 2, SP nr 12), 118 uczących się w ww. szkołach oraz 30 

nauczycieli, zakładający w zakresie diagnozowanych potrzeb, wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego w wym. szkołach, podniesienie o co najmniej 40% 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku 

646 000,00 zł 

581.400,00 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

64.600,00 zł Wydział Edukacji 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 18 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 18 

L.p. Nazwa i zakres projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło finansowania Wkład własny Realizator 

pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności 

pracy metodą eksperymentu 95U/U, rozwój kompetencji i umiejętności 

zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK. 

Nauczanie z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu 

oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 

/Europejski Fundusz 

Społeczny 

7. 

Jak? – Jaworznicka akademia Kreatywności 2 

2 letni projekt skierowany do 18 Szkół Podstawowych w Jaworznie (SP nr 1, 

SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, 

SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 20, SP nr 22), 

745 uczących się w ww. szkołach oraz 108 nauczycieli, zakładający. 

Założenia projektu – patrz poz. 6 

3.536.999,94 zł  

3.183.299,94 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

353.700,00 zł Wydział Edukacji 

8. 

Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 3 

2 letni projekt skierowany do 2 Liceów Ogólnokształcących w Jaworznie 

(LO I, LO IV), 126 uczących się w ww. szkołach oraz 19 nauczycieli. 

Założenia projektu – patrz poz. 6  

486.000,00 zł 

437.400,00 zł 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

48.600,00 zł Wydział Edukacji 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 1 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 1 

Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok 

REALIZACJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW 
W 2018 ROKU 

 

• W ramach zadania Miejskie Centrum Integracji Transportu (MCIT): Jaworzno-Szczakowa, Centrum, 
Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynierskimi 

Plan wydatków na 2018 rok – 22 291 418,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 22 019 448,88 zł, w tym: 

o Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych (Centrum) 

Opis zadania: Budowa nowych wiat przystankowych w Centrum wraz z zapleczem sanitarnym 
i pomieszczeniami handlowymi oraz przebudową zatok autobusowych (centrum przesiadkowe). 

Projektant: Nowa Projekt Agnieszka Nowak z Oświęcimia, ARCHAZ Biuro Projektów i Nadzoru 
Inwestycji Anna Zawiła z Katowic. 

Wykonawca: GARDENBUD Sp. z o.o. z Krakowa. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 1 800 000,00 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 
2014-2020. 

Postęp inwestycji w roku 2018:  

Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano przebudowę sieci podziemnych, konstrukcję żelbetową 
wiat przystankowych oraz przebudowano zatokę przy ul. Grunwaldzkiej w Centrum od strony Hali 
MCKiS. Pozostały zakres robót zostanie wykonany w 2019 r. 

o Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym  

Opis zadania: Budowa parkingu rowerowego z zadaszeniem membranowym, budynkiem socjalnym 
z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami usługowymi wraz ze zmianą nawierzchni wokół placu, 
budową miejsc postojowych i zmianą organizacji ruchu na Placu Górników. 

Projektant: DROCAD z Tychów. 

Wykonawca: GARDENBUD Sp. z o.o. z Krakowa. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 324 000,00 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 
2014-2020. 

Postęp inwestycji w roku 2018: 

Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, sieci wodociągowej, teletechniki i kabli elektrycznych. Zakończono roboty konstrukcyjne 
związane z budową zadaszenia membranowego, murów oporowych oraz budynku socjalnego. 
Rozpoczęto przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych. Pozostały zakres 
robót, w tym roboty wykończeniowe wraz z odbiorami inwestycji i przekazaniem do użytkowania 
zostanie wykonany w 2019 r. 

o Velostrada odcinek 1 i 2  

Opis zadania: Budowa bezkolizyjnej drogi dla rowerów prowadzącej z Osiedla Stałego poprzez 
Centrum, aż do Ciężkowic. Na trasie zlokalizowano trzy obiekty inżynierskie w postaci: kładki 
na al. Piłsudskiego, kładki nad ul. Kolejową oraz tunelu pod Trasą Śródmiejską. Droga została 
wyposażona w oświetlenie, odwodnienie oraz elementy małej architektury. 
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RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 2 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 2 

Projektant: MP Mosty Sp. z o.o. z Krakowa. 

Wykonawca obiektów inżynierskich: Konsorcjum AZIBUD Sp. z o.o. i Banimex Sp. z o.o z Będzina. 

Wykonawca robót drogowych: DROGOPOL Z-W z Katowic. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: obiekty inżynierskie – 5 324 670,00 zł, roboty drogowe – 
9 687 432,24 zł, umowy dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. 

Postęp inwestycji w roku 2018: 

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla budowy obiektów inżynierskich. Zakończono budowę drogi 
rowerowej: odcinek I – od ul. Puszkina na os. Stałym do ronda przy CH GALENA oraz odcinek II – 
od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Osiedlu Skałka do ul. Turystycznej w Ciężkowicach. 

o Budowa kładki oraz parkingu przy ul. Królowej Jadwigi  

Opis zadania: Budowa połączenia pieszo-rowerowego hali widowiskowo-sportowej z centrum 
przesiadkowym w postaci kładki oraz budową zadaszonego parkingu żelbetowego z automatyką 
parkingową wraz z zagospodarowaniem dachu parkingu ciągami pieszo-rowerowymi, zielenią 
i elementami małej architektury 

Projektant: Protechni Con Maciej Zuchowicz Konstrukcje Inżynierskie z Krakowa. 

Wykonawca: DOMBUD S.A. z Katowic. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 11 263 325,00 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 
2014-2020. 

Postęp inwestycji w roku 2018: 

Rozpoczęto prace budowlane, zorganizowano zaplecze budowy, ogrodzono teren, zamknięto 
dla ruchu teren parkingu i przystąpiono do wykonywania robót ziemnych; wykonano roboty związane 
z likwidacją zagrożeń górniczych (zatłaczanie zaczynem cementowym); wykonano pogłębienie (wykop) 
do zadanych rzędnych, betonowanie fundamentów słupów konstrukcji parkingu; wykonano 3 sekcje 
słupów nośnych i wylano płytę dolną; wykonywano prace związane z budową żelbetowego, 
segmentowego dachu parkingu i kładki. 

o Szczakowa – przebudowa przestrzeni miejskiej przed budynkiem dworca PKP na centrum 
przesiadkowe 

Opis zadania: Budowa centrum przesiadkowego przed dworcem PKP w Szczakowej wraz z zapleczem 
sanitarnym i pomieszczeniami handlowymi oraz przebudową układu drogowego i budową miejsc 
postojowych. 

Projektant: Drocad Sp. z o. o. z Tychów. 

Wykonawca: nie wyłoniony. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: brak. 

Postęp inwestycji w roku 2018:  

Do roku 2018 wyłoniono w drodze konkursu architektonicznego wykonawcę koncepcji 
zagospodarowania terenu. Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i montażu 
finansowego z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Wykonano projekt oraz uzyskano decyzję 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
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o Rower Miejski – wdrożenie systemu wypożyczalni rowerowych w Jaworznie na ok. 200 rowerów, 
w tym rowerów elektrycznych (po przebudowie Placu Górników) 

Opis zadania: Uruchomienie systemu roweru miejskiego stanowiącego alternatywę do transportu 
komunikacją miejską i samochodową. System oparty na budowie wypożyczalni rowerów, w tym 
elektrycznych zlokalizowanych w ważnych punktach miasta. 

Wykonawca: nie wyłoniony. 

Postęp inwestycji w roku 2018:  

W listopadzie 2018 roku przygotowano i przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe 
na wybór operatora – wykonawcy projektu Rower Miejski w Jaworznie. W grudniu kontynuowano 
ocenę ofert złożonych przez oferentów w postępowaniu przetargowym. 

o Budowa dróg rowerowych (Bukowska – OWR SOSINA)  

Opis zadania: Budowa nowej drogi rowerowej na odcinku od ul. Bukowskiej do OWR SOSINA 
oraz od dworca PKP Szczakowa do ulicy Bukowskiej. 

Postęp inwestycji w roku 2018:  

W przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych w roku 2018 nie wyłoniono projektanta. 
Trwa przygotowanie kolejnej procedury wyboru projektanta. 

• Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską, ul. Wachlowskiego, ul. św. Wojciecha, 
ul. Podwale, 11 Listopada 

Plan wydatków na 2018 rok – 9 730 400,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 9 001 842,67 zł, w tym: 

o Budowa trzeciego odcinka Obwodnicy Północnej Jaworzna  

Opis zadania: Budowa kolejnego (trzeciego) odcinka Obwodnicy Północnej łączącego rondo Geosfery 
z ul. Szczakowską (ul. Wachlowskiego). W zakresie zadania przewidziano budowę jezdni, chodników 
i ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem i infrastrukturą teletechniczną. W ramach zadania 
wykonano obiekt inżynierski (tunel) będący bezkolizyjnym połączeniem ruchu pieszo-rowerowego 
z Osiedla Sfera. 

Projektant: Draft Sp. z o.o. z Krzeszowic. 

Wykonawca: Eurovia Polska S.A. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: Wartość robót budowlanych podstawowych – 
4 089 873,32 zł, wartość robót dodatkowych – 430 500,00 zł, umowa dofinansowania ze środków 
zewnętrznych Województwa Śląskiego. 

Postęp inwestycji w roku 2018: 

Zakończono i odebrano roboty budowlane, których efektem było wybudowanie 715 metrowego 
odcinka drogi wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz bezkolizyjnym przejazdem 
dla rowerzystów (tunel pod drogą). 

o Przebudowa ul. Podwale 

Opis zadania: Przebudowa ulicy Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha 
do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada wraz z budową murów oporowych, przebudową kładki 
dla pieszych oraz infrastrukturą techniczną i przebudową ulicy św. Wojciecha na odcinku 
od Placu św. Jana do skrzyżowania z ulicą Północną wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie 
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współfinansowane z Wodociągami Jaworzno Sp. z o.o., które są odpowiedzialne za przebudowę sieci 
wod-kan w tych ulicach. 

Projektant: Alma Projekt ze Sławkowa. 

Wykonawca: Eurovia Polska S.A. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 9 956 620 zł, w tym zakres robót związany z przebudową 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowany przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w kwocie 
1 813 020,00 zł, umowa dofinansowania ze środków zewnętrznych Województwa Śląskiego. 

Postęp prac w roku 2018: 

Rozpoczęto roboty budowlane, których efektem jest wykonanie w 2018 roku 90 % przebudowy ulicy 
Podwale w zakresie jezdni, chodników i sieci podziemnych. Przebudowa ul. Św. Wojciecha w trakcie 
uzgodnień organizacji ruchu na czas robót. Pozostały zakres robót przewidziano do ukończenia w roku 
2019. 

o Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ulicy 11 Listopada i ulicy Grunwaldzkiej 
wraz z przebudową ulicy 11 Listopada w Jaworznie – wykonanie dokumentacji projektowej 

Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. 11 Listopada 
wraz z włączeniem do Trasy Śródmiejskiej i budową ronda na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada 
i Grunwaldzkiej. 

Projektant: Biuro Projektów Drogowiec z Tarnowa. 

Wartość robót projektowych: 105 000,00 zł. 

Postęp inwestycji w roku 2018:  

Wykonano dokumentację projektową, zgłoszono uwagi do projektu, które zostały uwzględnione przez 
projektanta. 

• Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej 

Plan wydatków na 2018 rok – 12 766 940,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 r. – 12 160 423,20 zł, w tym: 

o Remont elewacji oraz termomodernizacja budynku hali widowiskowo-sportowej wrazz adaptacją 
stolarki okiennej i drzwiowej (realizacja połączona z budową Parkingokładki) 

Opis zadania: Roboty termomodernizacyjne hali widowiskowo-sportowej z wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz budowa budynków magazynowych.  

Projektant: Architektura i Sztuka Mirosław Rąbalski z Gliwic. 

Wykonawca: Dombud S.A. z Katowic. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 13 477 006,40 zł, umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 
2014-2020. 

Postęp prac w roku 2018: 

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty remontowe elewacji budynku (skucie 
starej i wykonywanie podkonstrukcji nowej elewacji), prace dekarskie pokrycia dachu budynku, 
wykonano prace remontowe szatni wewnętrznych i toalet, rozpoczęto roboty związane z budową 
budynku magazynu (przebudowa sieci zlokalizowanych w obrębie fundamentów budynku). W ramach 
termomodernizacji wykonano remont pokrycia dachowego, okładzin zewnętrznych ścian 
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oraz modernizację instalacji C.O. Roboty związane z II etapem dobudowy magazynów od strony 
ul. Królowej Jadwigi zostaną zakończone w roku 2019. 

• Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – Wodny Plac 
Zabaw, Park Podłęże, Park Chrząstówka 

Plan wydatków na 2018 rok – 7 258 854,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 3 747 289,18 zł, w tym: 

o Planty – Zielone Centrum Jaworzna zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – Wodny Plac 
Zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 

Opis zadania: Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, budową toalet 
i pomieszczeń technicznych na terenie tzw. Jaworznickich Plant. 

Projektant: „RS+Robert Skitek” z Tychów. 

Wykonawca: Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 5 977 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  

Postęp prac w roku 2018: 

Całość zadania realizowana była w latach 2017/2018. W ramach inwestycji wykonano sieć połączonych 
ze sobą, utwardzonych placyków (na największym z nich, centralnym, zlokalizowano wodny plac 
zabaw) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą (natryski, przebieralnie, toalety, siedziska, stojaki 
do rowerów, kosze na śmieci, oświetlenie, nasadzenia zieleni).  

o Zagospodarowanie terenów zieleni – Park Podłęże 

Opis zadania: Zmiana zagospodarowania Parku Podłęże, w tym przebudowa istniejącego układu 
komunikacyjnego ścieżek, przedeptów wraz z budową elementów małej architektury, boisk, wybiegów 
dla psów, ścieżek sensorycznych i łąk kwietnych. 

Projektant: GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. o.o. z Warszawy. 

Wykonawca: Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 6 988 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

Postęp prac w roku 2018: 

Rozpoczęto roboty budowlane, w tym wykonano inwentaryzację zieleni istniejącej, przystąpiono 
do demontażu starego ogrodzenia i urządzeń małej architektury. Wykonano roboty ziemne 
dla konstrukcji nowych alejek spacerowych; wykonano kanalizację sanitarną i ułożono kable zasilające 
oświetlenie.  

o Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka  

Opis zadania: Stworzenie miejsca do wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu i obcowania z przyrodą, 
pełniącego funkcję edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej oraz prezentującego walory 
środowiska – bogactwo gatunków zwierząt charakterystycznych dla tego obszaru. Na terenie parku 
utworzono ciągi piesze wraz z oświetleniem, dydaktyczną ścieżkę ornitologiczną, ogólnodostępny 
"Fit Park", a także nowe elementy małej architektury dostosowane do pobudzenia aktywności 
fizycznej poprzez wykorzystanie elementów zabudowy parkowej do wykonywania ćwiczeń. Zadanie 
zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
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Postęp prac w roku 2018: 

Zamontowano system monitoringu, karmniki dla ptaków oraz zapylacze (hotele dla owadów). 

• Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24  

Plan wydatków na 2018 rok – 3 170 000,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 1 540 367,29 zł. 

Opis zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 24 (os. Łubowiec) polegająca 
na rozbiórce istniejącego budynku i stworzeniu nowoczesnego, wielosegmentowego przedszkola 
z oddziałami integracyjnymi dla dzieci. 

Projektant: Pracownia Projektowa PiK z Żor. 

Wykonawca: A&P Sp. z o. o. z Gliwic. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 6 887 200,32 zł, umowa dofinansowana z RPO na lata 2014-2020. 

Postęp prac w roku 2018: 

Wyburzono stary obiekt i uporządkowano teren budowy. Kontynuowano roboty budowlane fundamentów 
budynku, przeprowadzono wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, wykonywano szalunki i zbrojenia ław 
fundamentowych. Wykonano ściany części podpiwniczonej, przystąpiono do wznoszenia ścian nośnych 
oraz montażu instalacji sanitarnych. Pozostały zakres przewidziano do realizacjiw kolejnym roku. 

• Budowa i modernizacja boisk sportowych 

Plan wydatków na 2018 rok – 5 636 195,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 5 030 674,80 zł, w tym: 

o Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 22  

Opis zadania: Remont boiska przyszkolnego poprzez wykonanie nawierzchni z poliuretanu 
oraz budowa dodatkowych urządzeń sportowych. 

Projektant: Multisport Karina Komornicka z Katowic. 

Wykonawca: HALUX Sp. z o.o. z Krakowa.  

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 780 250,00 zł, zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. 

Postęp prac w roku 2018: 

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2018 zakończono rzeczową realizację zadania. 
Wykonano wielofunkcyjne boisko poliuretanowe o wymiarach 26m x 40m (siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna), bieżnię 60 m i rozbieg do skoku w dal o nawierzchniach poliuretanowych (pow. 
poliuretanu 1 526,75 m2); chodniki i plac z kostki betonowej (pow. 660 m2); elementy małej 
architektury, w tym ławki bez oparcia 17 szt., kosze na śmieci 5 szt., oświetlenie terenu, w tym 4 słupy 
oświetleniowe, 12 szt. oświetlenia boiska. 

o Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1  

Opis zadania: Remont boiska przyszkolnego poprzez wykonanie nawierzchni z poliuretanu 
oraz budowa dodatkowych urządzeń sportowych. 

Projektant: C+HO aR s.c. ze Szczecina. 

Wykonawca: Mal-Pol Sp. z o.o. z Alwerni. 
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Wartość kontraktu na roboty budowlane: 1 286 000,00 zł, zadanie dofinansowane z Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. 

Postęp prac w roku 2018: 

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2018 zakończono rzeczową realizację zadania. 
Wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego 
o rozmiarach 48m x32,1m, 4-torową bieżnię tartanową do biegu na 60 m z przestrzenią startową 
i wybiegiem, rozbieg tartanowy z piaskownicą do skoku w dal, koło z rzutnią do pchnięcia kulą, ogródek 
gimnastyczny (Street workout), naprawiono piłkochwyt, zamontowano ławki i kosze, ułożono ciągi 
piesze z kostki betonowej i wykonano oświetlenie.  

o Budowa nowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem przy ul. Krakowskiej 
(Victoria)  

Opis zadania: Budowa boiska do piłki nożnej (wraz z wyposażeniem) o wymiarach 100m x 60m 
z wydzieleniem 2 mniejszych boisk o wymiarach 56m x 26m o nawierzchni z trawy syntetycznej. 

Projektant: Pracowania Projektowa Budotechnika z Wrocławia. 

Wykonawca: Greta-Sport Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.  

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 4 076 165,95 zł, zadanie dofinansowane z Pilotażowego 
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub 2017. 

Postęp prac w roku 2018: 

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2018 zakończono rzeczową realizację zadania. 

Wybudowano boisko do piłki nożnej (wraz z wyposażeniem) o wymiarach 100m x 60m z wydzieleniem 
2 mniejszych boisk o wymiarach 56m x 26m. Jako nawierzchnię na boisku zastosowano trawę 
syntetyczną. Zabudowano ogrodzenie, trybuny, plac wielofunkcyjny (pow. 19,8m x 29,5m). Ponadto 
wykonano drogę wewnętrzną łączącą się poprzez zjazd z ul. Krakowską. Wykonano 2 typy oświetlenia: 
podstawowe oświetlenie terenu oraz oświetlenie na masztach przeznaczone do oświetlenia boiska. 

o Przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki  

Opis zadania: Przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki na ogólnomiejski stadion lekkoatletyczny 
z widownią i zapleczem socjalnym. 

Projektant: ABM Projektowanie Architektoniczne Wycena Nieruchomości Anna i Bartosz Michalscy 
S.C. z Gliwic. 

Wykonawca: brak. 

Wartość prac projektowych: 134 685,00 zł. 

Postęp prac w roku 2018: 

Zakończono fazę projektową zadania. Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy I etapu robót. 

• Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA 

Plan wydatków na 2018 rok – 5 411 116,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 5 411 115,49 zł. 

Opis zadania: Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół 
zbiornika, nowe zagospodarowanie przestrzeni wokół akwenu, poprawa czystości wody w akwenie. 
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Zamówienie podzielono na 3 zadania główne: 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

2. „Mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, zielony parking, 
obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń projektowana”, 

3. „Wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina – budowa przepompowni wody, odmulenie dna”. 

Projektant: ARSIS Atelier Projektowe z Katowic. 

Wykonawca zadania 1 i 2: Rembud Władysław Leśko z Trzebini. 

Wykonawca zadania 3: w trakcie procedury przetargowej. 

Budżet robót budowlanych: 33 000 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  

Postęp prac w roku 2018: 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania głównego (budowa 
kanalizacji sanitarnej, ścieżki pieszo-rowerowej, wodociągu i toalet). Kontynuowano rozpoczęte roboty w 
zakresie ścieżek pieszych i rowerowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Przystąpiono do budowy 
budynków sanitarnych (toalet). Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wybór wykonawcy robót 
refulacyjnych (wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina). 

• Kompleksowe uzbrojenie pod inwestycje w Jaworznie, w tym Gospodarcza Brama Śląska rekultywacja 
i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski  

Plan wydatków na 2018 ok. – 6 908 096,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 6 907 691,95 zł, w tym: 

o Rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski  

Opis zadania: Rekultywacja biologiczna obszaru pogórniczego składowiska odpadów w Rejonie Hałdy 
Piłsudski o obszarze 41 ha wraz z budową systemu rowów odwadniających. 

Projektant: ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic. 

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm INVESTEKO SA z Katowic, GAMA Sp z o.o. 
z Jaworzna.  

Wartość robót budowlanych: 15 390 227,40 zł, umowa dofinansowana z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020.  

Postęp prac w roku 2018: 

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2018 r. zakończono realizację rzeczową zadania. 
Zrekultywowano biologicznie 41 ha powierzchni składowiska odpadów pogórniczych. Teren 
wyrównano do niwelet projektowanych i utworzono lekko urozmaiconą przestrzeń „zieloną” 
z warstwą ziemi urodzajnej, obsianą mieszanką traw i zboża dla ograniczenia do minimum erozji 
terenu (wiatrowej i fluwialnej). Nasadzono drzewa. Teren zabezpieczono przed skutkami dawnej 
eksploatacji górniczej poprzez uzdatnienie podłoża mieszanką zaczynu cementowo-piaskowego. 
Wykonano również budowle zapobiegające zalewaniu terenów sąsiednich, w tym umocnione rowy 
odwadniające, naturalne niecki polderowe, zbiorniki retencjonujące nadmiar wód opadowych, 
kaskady i kanał upustowy zabezpieczający istniejącą kanalizację deszczową. Wykonano nasyp sztuczny 
tzw. „tor saneczkowy” o długości blisko 800 m, utwardzony kruszywem kamiennym, który będzie 
w przyszłości służył celom rekreacyjnym.  
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o Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią 

Opis zadania: Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze zrekultywowaną Hałdą Piłsudski o pow. 
ok. 20 ha poprzez stworzenie Parku Piłsudski w dzielnicy Stara Huta. 

Projektant: DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. z Chrzanowa. 

Wykonawca robót budowlanych: GAMA Sp z o.o. z Jaworzna.  

Wartość robót budowlanych: 3 852 000,00 zł, umowa dofinansowana z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  

Postęp prac w roku 2018: 

Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy zamierzenia. Na tej podstawie przeprowadzono 
procedurę wyboru wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowano dokumentację 
do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj 
i zbuduj” i przeprowadzono postępowanie z wyłonieniem wykonawcy. W październiku uzgodniono 
harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wszystkie warunki donatora środków 
zewnętrznych a w listopadzie projektant, opracował wstępną koncepcję projektową, dokonano 
również pierwszych pomiarów geodezyjnych. 

• Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich 

Plan wydatków na 2018 rok – 1 954 887,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 1 877 034,28 zł, w tym: 

o Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeleń Rynek wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz przebudową 
gazociągu – wykonano nawierzchnię ulicy Jeleń Rynek z ozdobnej kostki betonowej, wybudowano 
kolektor kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudowano 
gazociąg średniego ciśnienia na dł. 200 m, utwardzono drogę przy posesji nr 2 na dł. 100 m 
destruktem asfaltowym. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w ramach odrębnego projektu wykonały 
w obrębie zakresu robót nową kanalizację sanitarną i wodociągową wraz z przyłączami 
do budynków. 

Wykonawca: P.H.U. MARCINVEST z Jaworzna.  

o Rynek os. Dąbrowa Narodowa – przedmiotem inwestycji był remont nawierzchni placu, dróg 
i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w obrębie Placu św. Teresy. Przeprowadzono wycinkę 
drzew i krzewów, przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogi oraz placu, 
przebudowano układ drogowy ul. Długiej i Ofiar Faszyzmu. Wykonano cokoły żelbetonowe ławek 
i siedziska ławek, oświetlenie terenu wraz z iluminacją oraz nawierzchnię żwirowo-żywiczną 
skweru. 

Wykonawca: P.H.U.T. Anna Malik z Trzebini. 

o Rynek os. Długoszyn – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Nabrzeżnej, pomiędzy 
ul. Jana Długosza a ul. J. Dąbrowskiego – przygotowano dokumentację przetargową na wybór 
wykonawcy robót i przeprowadzono postępowanie. Po analizie ofert, postępowanie 
unieważniono z uwagi na fakt, że złożone oferty znacznie przekroczyły budżet zadania. 

• Adaptacja budynku przy Placu św. Jana 13 na potrzeby Centrum Usług Społecznych (CUS) 

Plan wydatków na 2018 rok – 16 627,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 9 840,00 zł. 
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Opis zadania: analizy, niezbędne do wniosku o dofinansowanie planowanego zadania, zostały 
opracowane przez KS Projekt Krzysztof Spyra, przygotowywano i przeprowadzono procedurę 
przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, oferty złożone przez wykonawców 
przekroczyły kwotę zapisaną w budżecie na realizację zadania. Unieważniono przetarg z uwagi na brak 
środków na wykonanie zadania wg kosztów podanych przez oferentów.  

• Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 na cele Żłobka Miejskiego (30 miejsc) 

Plan wydatków na 2018 rok – 1 760 000,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 1 743 826,04 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „UNIBUD z Jaworzna.  

Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych Maluch+. 

Opis zadania: wykonano wyburzenia i przemurowania, roboty tynkarskie, gładzie, roboty malarskie, 
naprawę i wymianę podłóg, okładziny ścienne z płytek, wymianę stolarki okiennej (pcv) i drzwiowej 
(p.poż., aluminiowe, płycinowe), instalację sanitarną wodno-kanalizacyjną, ppoż, c.o., instalację 
klimatyzacji i wentylacji, instalacje elektryczne; budowę schodów terenowych i dojść oraz tarasu; 
dostawę i montaż wyposażenia. Żłobek został oddany do użytkowania.  

• Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz zapewnienie pielęgnacji nasadzeń 

Plan wydatków na 2018 rok – 441 094,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku – 434 568,72 zł, w tym: 

o wykonanie projektu nasadzeń, nasadzenia kompensacyjne w ilości 803 szt. młodych drzew 
oraz zapewnienie pielęgnacji wykonanych nasadzeń. Wykonawca: Cieśla Paweł – Cieśla Szkółka 
Drzew i Krzewów Ozdobnych z Wisły Małej. 

o wykonanie projektu nasadzeń, nasadzenia kompensacyjne w ilości 475 szt. młodych drzew, 
200 szt. krzewów i 49 m² krzewów oraz zapewnienie pielęgnacji wykonanych nasadzeń. 
Wykonawca: MARKFLOR Sp. z o.o. z Krakowa. 

o nasadzenia drzew w sąsiedztwie Parku Chrząstówka – 52 szt. dębów. Wykonawca: Cieśla Paweł – 
Cieśla Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych z Wisły Małej. 

• Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Plan wydatków na 2018 rok – 752 100,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 728 996,40 zł. 

Wykonawca zadania: AIRCO Sp. z o.o. z Lędzin.  

Opis zadania: wykonane zadanie obejmowało wymianę trzech central wentylacyjnych, trzech 
agregatów wody lodowej na dachu Biblioteki wraz z podłączeniem instalacji chłodu, ciepła 
technologicznego oraz kanałów wentylacyjnych – do egzystujących instalacji na obiekcie. 

• Utwardzenie terenu przy ulicy Zwycięstwa w Jeleniu 

Plan wydatków na 2018 rok – 504 921,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 485 591,65 zł. 

Wykonawca: F.H.U.T Anna Malik z Bolęcina.  
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Opis zadania: zadanie polegało na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi i wykonaniu dojścia z kostki 
brukowej od ul. Zwycięstwa, plac został oświetlony (pow. utwardzona 2 279 m2; oświetlenie 4 szt. 
lamp).  

• Jaworznicki Budżet Obywatelski 

Plan wydatków na 2018 rok – 687 678,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2018 roku – 541 995,91 zł. 

W ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na dziesięć planowanych zadań zrealizowano 
osiem, w tym: 

o Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory – Etap I – zrealizowane zadanie obejmowało remont głównej 
alei parkowej poprzez utwardzenie kruszywem kamiennym, montaż 14 ławek parkowych 
oraz 8 koszy na śmieci.  

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Usługowe Katarzyna Grudzińska z Krakowa.  

Nakłady poniesione na zadanie – 70 599,98 zł. 

o Pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej w kompleksie "sportowo- rekreacyjnym Gigant" – 
wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 
18m x 9m, wraz z dostawą i montażem osprzętu, pod boiskiem wykonano drenaż francuski 
z zabudową studzienki, montażem 2 ławek przy boisku na płytach betonowych i skrajnię boiska 
z kostki betonowej.  

Wykonawca: GRODBUD Sp. z o. o. z Jaworzna. 

Nakłady poniesione na zadanie – 74 968,50 zł. 

o Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 – wykonano roboty 
rozbiórkowe związane z likwidacją istniejącego obrzeża boiska i ułożono nową nawierzchnię 
poliuretanową o pow. 2x100 m2 wraz z malowaniem linii bocznych poszerzonego boiska (wiosna 
2019).  

Wykonawca: SALUS-TECH Sp. z o.o. z Krakowa. 

Nakłady poniesione na zadanie – 73 800,00 zł. 

o Dostawa i montaż nawierzchni i sprzętu sportowego siłowni plenerowej z elementami placu 
zabaw na potrzeby zajęć wychowania fizycznego i mieszkańców Ciężkowic – w efekcie powstała 
strefa siłowni zewnętrznej składająca się z trzech podwójnych urządzeń do ćwiczeń, 
wyposażonych w strefy bezpieczne wokół (maty gumowe) o pow. 100 m2 oraz ławki z oparciem 
w ilości 4 szt.  

Wykonawca: BRIGADON Sp. z o.o. z Jaworzna. 

Nakłady poniesione na zadanie – 74 947,43 zł. 

o Wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 14 – ułożono nawierzchnię bieżni z poliuretanu o dł. 75 m do biegu na dystansie 
60 m.  

Wykonawca: SALUS-TECH Sp. z o.o. z Krakowa.  

Nakłady poniesione na zadanie – 74 690,00 zł. 

o Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 8 – wykonano pole placu zabaw 
o nawierzchni z mat elastycznych (gumowych), o pow. 85,60 m2; plac obrzeżony krawężnikiem 
betonowym o wymiarach 8x30 cm, na ławie z betonu, wypełniony 10 cm warstwą kruszywa 
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na której ułożono matę gumową kotwioną i przesypaną piaskiem płukanym (całość stanowi 
elastyczną nawierzchnię, alternatywną do nawierzchni z piasku); montaż urządzeń zabawowych, 
ławki i kosza na śmieci.  

Wykonawca: BRIGADON Sp. z o.o. z Jaworzna. 

Nakłady poniesione na zadanie – 66 000,00 zł. 

o Budowa mini placu zabaw w os. Leopold – wykonano niewielki plac zabaw dla dzieci, 
zamontowano dwa urządzenia zabawowe i ogrodzenie placu, ławkę z oparciem i kosz na śmieci.  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Katarzyna Grudzińska z Krakowa. 

Nakłady poniesione na zadanie – 24 200,00 zł 

o Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 15 – wykonano bieżnię z poliuretanu 
o dł. 65 m do biegu na dystansie 60 m.  

Wykonawca: SALUS-Tech Sp. z o.o. z Krakowa.  

Nakłady poniesione na zadanie – 73 790,00 zł.  

Pozostałe dwa zadania zostały przeniesione do realizacji w 2019 r. z powodu niewyłonienia 
wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym: 

o Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn – Etap II budowa boiska wielofunkcyjnego – 
zlecono wykonanie projektu boiska firmie BJ ART Sp. z o.o. z Jaworzna, mapy do celów 
projektowych oraz wydano decyzję pozwolenia na budowę z uwagi na ograniczenie strefy 
zamieszkania. Przeprowadzono, kolejno trzy postępowania przetargowe, które unieważniono 
z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania mieszczących się w zaplanowanym budżecie. 

Nakłady poniesione na zadanie – 5 500,00 zł. 

o Boisko sportowe w Os. Skałka – przejęto dokumentację projektową od Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych, uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z budową boiska. 
Zlecono projektantowi Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych 
z Krakowa wykonanie korekty do projektu w zakresie zmiany nawierzchni z naturalnej trawy 
na nawierzchnię poliuretanową. Przeprowadzono kolejno trzy postępowania przetargowe 
na wybór wykonawcy robót budowlanych, lecz nie wyłoniono wykonawcy, postępowania 
unieważniono.  

Nakłady poniesione na zadanie – 3 500,00 zł. 
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W JAWORZNIE W 2018 ROKU 
 

Lp. Numer, data, nazwa uchwały Sposób wykonania uchwały 

Z zakresu komunalnego i ochrony środowiska 

1. 
Uchwała Nr XXXVIII/544/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021. 

Podjęto zarządzenie wykonawcze Nr KS.0050.65.2018 z dnia 5 marca 2018 r. ws. sposobu 
wykonania uchwały. 

2. 
Uchwała Nr XXXIX/554/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. zmiany 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Jaworzna. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r. pod poz. 2288, podano jej treść do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

3. 
Uchwała Nr XXXIX/558/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2018 roku. 

Podjęto zarządzenie wykonawcze Nr KS.0050.105.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
ws. sposobu wykonania uchwały.  

4. 
Uchwała Nr XXXIX/559/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 
na terenie Gminy Miasta Jaworzna. 

Uchwałę podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego, Naczelnikowi ówczesnego Biura Promocji i Informacji polecono 
umieszczenie informacji o uchwale na stronie internetowej Urzędu, a Dyrektorowi 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – umieszczenie informacji o uchwale w prasie lokalnej 
oraz na stronie internetowej jednostki, sposób wykonania uchwały określono 
w zarządzeniu Nr KS.0050.116.2018z dnia 19 kwietnia 2018 r. Jej wykonanie zostało 
powierzone Naczelnikowi ówczesnego Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. 

5. 

Uchwała Nr XL/582/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej 
w Jaworzna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Jaworzna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 11 maja 2018 r. pod poz. 3271, tekst uchwały został 
podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
Odpis uchwały został przekazany do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 

6. 

Uchwała Nr XLII/594/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 
trzydziestu lat, działek położonych w Jaworznie w rejonie ulicy 
Płetwonurków z przeznaczeniem pod Ogród Botaniczny – 
Arboretum w Jaworznie. 

Umowa dzierżawy działek z przeznaczeniem na Ogród Botaniczny – Arboretum 
w Jaworznie została podpisana 19 września 2018 r. i jest realizowana od 1 stycznia 2019 r. 



 
 

2 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 2 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 2 

Lp. Numer, data, nazwa uchwały Sposób wykonania uchwały 

7. 

Uchwała Nr XLII/599/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. wysokości 
opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich 
przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu na rok 2018. 

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr KS.0050.247.2018 z dnia 
20 lipca 2018 r. Jej wykonanie powierzono Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. 

8. 
Uchwała Nr XLIV/622/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii 
dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania. 

Sposób wykonania uchwały został określony w zarządzeniu Nr KS.0050.294.2018 z dnia 
20 września 2018 r. Jej wykonanie zostało powierzone Naczelnikowi ówczesnego Wydziału 
Komunalnego i Ochrony Środowiska poprzez podanie do publicznej wiadomości 
o tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Naczelnikowi ówczesnego Biura Promocji 
i Informacji, poprzez umieszczenie informacji o uchwale na stronie internetowej Urzędu 
oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, poprzez umieszczenie informacji 
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej jednostki. 

9. 

Uchwała Nr XLIV/623/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie miasta Jaworzna i przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Uchwała została przekazana w dniu 5 września 2018 roku do organu regulacyjnego 
tj. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach. 

10. 

Uchwała Nr XLVI/637/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
zmieniająca uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.355.2018 z dnia 
26 listopada 2018 r. Jej wykonanie zostało powierzone Naczelnikowi Biura Gospodarki 
Komunalnej poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych poprzez 
podanie do publicznej wiadomości w szczególności za pośrednictwem ogłoszeń 
w miejscach publicznych oraz strony internetowej jednostki.  

11. 
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. przyjęcia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie miasta Jaworzna. 

Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.383.2018 z dnia 
18 grudnia 2018 r. Wykonanie uchwały zostało powierzone Naczelnikowi Biura 
Gospodarki Komunalnej oraz Prezesowi Zarządu Wodociągów. 

12. 

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. usunięcia 
pomnika poświęconego Władysławowi Palce, żołnierzowi 
AL. V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz 
Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi poległym w 1994 roku. 

Uchwały pismem z dnia 3 stycznia 2019 r. zostały przekazane do Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych celem realizacji.  

13. 
Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. usunięcia 
pomnika ku czci Janka Martyniaka, żołnierza GL. 
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14. 

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. montażu 
nowej tablicy memoratywnej na pomniku posadowionym 
w Jaworznie w dzielnicy Byczyna na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej 
z ul. Gwardzistów. 

15. 

Uchwała Nr III/27/2018z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. wysokości 
opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich 
przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu na rok 2019. 

Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu Nr GK.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 
2019 r.  
Wykonanie uchwały zostało powierzone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 

16. 
Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. powołania 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

Uchwała pismem z dnia 3 stycznia 2019 r. została przekazana do Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych celem realizacji. 

Z zakresu finansowego 

17. 
Uchwała Nr XXXIX/553/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uzyskano pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto 
Jaworzno w wysokości 20.000.000 zł.  

18. 

Uchwała Nr XXXIX/566/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom 
organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych 
do udzielania tych ulg. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwałę opublikowano 05.04.2018 r. 
pod poz. 2297.  

19. 
Uchwała Nr XL/573/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uzyskano pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto 
Jaworzno w wysokości 20.000.000 zł. 

Z zakresu edukacji, kultury i sportu 

20. 
Uchwała Nr XXXVII/537/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. ws. trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym 

Odpis uchwały przekazano do wszystkich organów prowadzących szkoły niepubliczne 
drogą mailową i pocztową.  
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przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym 
szkołom prowadzonych na terenie Miasta Jaworzna przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji. 

21. 

Uchwała Nr XXXIX/568/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r. poz. 2298. Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz 
dyrektorom placówek oświatowych w celu realizacji jej postanowień. 

22. 

Uchwała Nr XXXIX/569/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych nauczycieli. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r. poz. 2300. Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz 
dyrektorom placówek oświatowych w celu realizacji jej postanowień. 

23. 

Uchwała Nr XXXIX/570/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 
ustawy – Karta Nauczyciela. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r. poz. 2299. Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz 
dyrektorom placówek oświatowych w celu realizacji jej postanowień. 

24. 
Uchwała Nr XL/574/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. przyjęcia 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie 
Uzdolnionych – „Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna.”  

Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz dyrektorom placówek 
oświatowych w celu realizacji jej postanowień. 

25. 
Uchwała Nr XL/575/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. ustalenia 
zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
9 maja 2018 r. poz. 3121. Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz 
dyrektorom placówek oświatowych w celu realizacji jej postanowień. Zostało wydane 
zarządzenie Nr EK.0050.193.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru 
wniosku o udzielenie „Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna”.  

26. 
Uchwała Nr XLII/591/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. ustalenia 
wysokości opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. 

Uchwała została ogłoszona z Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
4 lipca 2018 r. poz. 4278 i weszła w życie z dniem 1 września 2018 r. Odpis uchwały został 
przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych 
prowadzących oddziały przedszkolne w celu realizacji jej postanowień. 

27. 
Uchwała Nr XLII/592/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
4 lipca 2018 r. poz. 4279. Odpis uchwały został przekazany dyrektorowi MZOPOW oraz 
dyrektorom placówek oświatowych w celu realizacji jej postanowień. 2 sierpnia 2018 r. 
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podjęte zostało zarządzenie Nr EK.0050.258.2018 w sprawie formularzy wniosków 
o przyznanie nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród. 

28. 
Uchwała Nr XLII/593/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. powołania 
Rady Muzeum Miasta Jaworzna. 

Odpis uchwały został przekazany Dyrektorowi Muzeum Miasta Jaworzna w celu realizacji 
jej postanowień. 

29. 
Uchwała Nr XLIV/618/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. uchylenia 
nadania imienia Szkole Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii 
Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Odpis uchwały został przekazany do Szkoły 
celem realizacji jej postanowień. 

30. 

Uchwała Nr XLIV/619/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych 
miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku prac. 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6.09.2018 r., 
poz. 5471. Uchwała weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. Odpis uchwały został 
przekazany do Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz jednostkom 
oświatowym. 

31. 

Uchwala Nr III /25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom 
oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie 
Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
28 grudnia 2018 r. poz. 8313. Odpis uchwały został przekazany do Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych oraz jednostkom oświatowym. 

32. 
Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. zmiany nazwy 
Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
28 grudnia 2018 r. poz. 8314 i wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. Odpis uchwały 
został przekazany do Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz jednostkom 
oświatowym. 

Z zakresu zdrowia oraz współpracy społecznej i gospodarczej 

33. 

Uchwała Nr XXXVII/538/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. ws. 
poparcia inicjatyw utworzenia w Jaworznie publicznego żłobka oraz 
ustalenia wysokości i zasad dofinansowania dla podmiotów 
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta 
Jaworzna. 

Na podstawie tej uchwały, Rada Miejska podjęła na sesji w dniu 27 marca 2018 r. uchwały 
ws.: 
1) utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie, 
2) nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Jaworznie, 
3) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie, 
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4) wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Jaworzna. 

34. 
Uchwała Nr XXXVII/539/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego 
w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. 

Podjęcie uchwały umożliwiło kontynuację prowadzenia działalności handlowej w lokalu 
zlokalizowanym na parterze budynku Szpitala Wielospecjalistycznego. W punkcie 
handlowym prowadzona jest sprzedaż podstawowych artykułów, m.in. środków czystości 
i higieny osobistej, artykułów piśmienniczych i papierniczych, książek, kosmetyków, prasy. 

35. 
Uchwała Nr XXXIX/560/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. zmian 
w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. 

Podjęcie uchwały umożliwiło utworzenie w strukturze Szpitala Wielospecjalistycznego 
Poradni Chorób Wewnętrznych, Poradni Pediatrycznej oraz Poradni Anestezjologicznej. 
Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5kwietnia 2018 r., pod poz. 2293.  

36. 
Uchwała Nr XXXIX/561/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 
ws. utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie. 

W związku z podjęciem uchwały, z dniem 1 czerwca 2018 r. zatrudniono Dyrektora 
i powierzono mu organizację nowej placówki. 

37. 
Uchwała Nr XXXIX/562/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. nadania 
statutu Żłobkowi Miejskiemu w Jaworznie. 

Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r., pod poz. 2294. 

38. 
Uchwała Nr XXXIX/563/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. 

Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r., pod poz. 2295.  

39. 

Uchwała nr XXXIX/564/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. wysokości, 
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta 
Jaworzna. 

Podjęta uchwała umożliwia podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce otrzymanie 
dotacji na dziecko objęte opieką, pod warunkiem, że dziecko zamieszkuje na terenie 
Miasta Jaworzna i przebywa w żłobku lub klubiku dziecięcym w wymiarze nie mniejszym 
niż 5 godzin dziennie. 
Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
5 kwietnia 2018 r., pod poz. 2296. 

40. 

Uchwała Nr XXXIX/565/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. podziału 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r. 

Uchwałą Rada Miejska dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta na realizację 
zadań   akresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie 
w 2018 r. w kwocie 1 697 422,00 zł. Na podstawie materiałów źródłowych opracowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczących podziału środków PFRON, 
dokonano wyboru priorytetowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2018 roku. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy 
w Jaworznie, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  
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41. 
Uchwała Nr XL/578/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Jaworzna. 

Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 
9 maja 2018 r., pod poz. 3124. Na podstawie uchwały został zaktualizowany rozkład godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. 

42. 
Uchwała Nr XLII/596/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2017 rok. 

Dyrektor Szpitala przedłożył odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz 
Sądzie Rejestrowym w Katowicach. 

43. 

Uchwała Nr XLII/597/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Jaworznie za 2017 rok. 

Dyrektor Ośrodka przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie 
oraz Sądzie Rejestrowym w Katowicach. Ponadto Dyrektor została zobowiązana 
do opracowania programu naprawczego i przedłożenia go Radzie. 

44. 
Uchwała Nr XLII/598/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok. 

Dyrektor Zakładu przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie 
oraz Sądzie Rejestrowym w Katowicach. Ponadto Dyrektor została zobowiązana 
do opracowania programu naprawczego i przedłożenia go Radzie. 

45. 
Uchwała Nr XLIV/612/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę ws. utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie. 

W związku z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, Żłobek Miejski w Jaworznie został wyposażony w mienie ruchome 
niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. 

46. 
Uchwała Nr XLIV/613/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę ws. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim w Jaworznie. 

W związku z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, rodzice/opiekunowie prawni zostali całkowicie zwolnieni z ponoszenia 
opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku, w zakresie w jakim wydatki te są 
finansowane z uzyskanych przez miasto środków zewnętrznych. Uchwała ogłoszona 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 września 2018 r., pod 
poz. 5469. 

47. 
Uchwała Nr XLIV/614/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. zmian 
w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. 

Podjęcie uchwały umożliwiło utworzenie w strukturze Szpitala, samodzielnego stanowiska 
tj. Inspektora Ochrony Danych. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 6 września 2018 r., pod poz. 5470. 

48. 

Uchwała Nr XLIV/616/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. podziału 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r. 

W związku ze zwiększeniem przez PFRON środków finansowych dla Jaworzna o kwotę 
33 001 zł, dokonano zwiększenia następujących pozycji planu: 
- „dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej", 
- „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze". 
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Ponadto dokonano przesunięcia planu finansowego, polegającego na zmniejszeniu 
środków z zadania: „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu” i zwiększeniu 
pozycji: „szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych”. 

49. 
Uchwała Nr XLV/626/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca 
uchwałę ws. przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 – 2020. 

Poinformowano Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęciu uchwały 
przez Radę i zobowiązano do jej stosowania w bieżącej działalności. 

50. 
Uchwała Nr XLV/627/2018 z dnia 27 września 2018 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.  

Przekazano odpis uchwały Dyrektorowi Zakładu, celem realizacji programu naprawczego. 

51. 

Uchwała Nr XLV/628/2018 z dnia 27 września 2018 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Jaworznie. 

Przekazano odpis uchwały Dyrektorowi Ośrodka, celem realizacji programu naprawczego. 

52. 

Uchwała Nr XLVI/638/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej 
zlokalizowanej w budynku głównym i budynku poradni 
specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie, z przeznaczeniem na montaż automatów z napojami 
i artykułami spożywczymi. 

Podjęcie przez Radę uchwały umożliwiło Dyrektorowi Szpitala podpisanie kolejnej umowy 
dzierżawy powierzchni użytkowej placówki, z zachowaniem wymaganych procedur. 
Podjęcie przez Radę uchwał umożliwiło Dyrektorowi Szpitala podpisanie kolejnych umów 
najmu pomieszczeń placówki, z zachowaniem wymaganych procedur.  

53. 

Uchwała Nr XLVI/639/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na najem pomieszczeń SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w związku z wykonywaniem 
prac porządkowo-czystościowych. 

54. 

Uchwała Nr XLVI/640/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na prowadzenie 
prosektorium. 

55. 
Uchwała Nr XLVI/641/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na najem pomieszczeń SP ZOZ Szpitala 
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Wielospecjalistycznego w Jaworznie, przeznaczonych na punkt 
wydawania posiłków. 

56. 

Uchwała Nr XLVI/642/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 
użytkowej usytuowanej w budynku SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod automaty sprzedające 
jednorazowe ochraniacze na obuwie i odzież ochronną. 

57. 
Uchwała Nr XLVI/643/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na najem sal wykładowych SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie. 

58. 
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. przyjęcia 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie 
na lata 2019 – 2021.  Poinformowano Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęciu uchwał 

przez Radę i zobowiązano do ich stosowania w bieżącej działalności. 

59. 
Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019 
– 2021. 

60. 

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. podziału 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r. 

W związku z weryfikacją zaplanowanych kwot w planie finansowym na 2018 r. 
na poszczególne zadania, dokonano dostosowania planu do faktycznie złożonych 
wniosków. Wolne środki finansowe na zadaniu: „likwidacja barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych”, które powstały w wyniku złożonych przez osoby 
niepełnosprawne rezygnacji, zostały w pełni wykorzystane na zaspokojenie potrzeb 
dotyczących zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej realizował Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

61. 

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów 
na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom 
Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. 

Zawarto umowę z Miastem Chorzów w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom 
w Chorzowie. Na mocy umowy Miasto Chorzów prowadzi działania związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych 
od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych z terenu Jaworzna do izby wytrzeźwień 
funkcjonującej w ramach Ośrodka. 
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62. 
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. pokrycia 
straty netto SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Jaworznie za 2017 rok. 

Przekazano środki finansowe na rachunek bankowy Zakładu, celem pokrycia straty netto 
jednostki za 2017 r. 

 
63. 

Uchwała Nr XLIV/615/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Na podstawie uchwały, na dzień sporządzania Raportu, ogłoszono 13 otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Rozstrzygnięto 4 konkursy z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (numery zarządzeń wskazano 
przy sposobie wykonania uchwały Nr XLVI/644/2018) oraz 8 konkursów z pozostałych 
zakresów. 
Podjęte zostały następujące zarządzenia: 

1. Nr SG.0050.394.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, 

2. Nr SG.0050.393.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 r. z zakresu 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Działania na rzecz Seniorów” oraz z zakresu 
„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, 

3. Nr SG.0050.391.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 roku 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób. 

4. Nr SG.0050.395.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej 
pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. 

5. Nr SG.0050.37.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 lutego 2019 r., w sprawie 
przyznania z budżetu miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy 
w 2019 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

6. Nr SG.0050.38.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 lutego 2019 r., w sprawie 
przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 
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7. Nr SG.0050.366.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 grudnia 2018 r., w sprawie 
przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w roku 2019 pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna”. 

8. Nr SG.0050.46.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 21 lutego 2019 r., w sprawie 
zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym. 
Uchwała obejmuje działania w ciągu całego roku budżetowego. Kolejne etapy realizacji 
programu, będą dokonywane na bieżąco. 

 
64. 

 
Uchwała Nr XLVI/644/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2019 rok. 

Na podstawie uchwały rozstrzygnięto 4 konkursy ofert z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Podjęto następujące zarządzenia: 

1. Nr SG.0050.390.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zimowe ferie z profilaktyką”. 

2. Nr SG.0050.388.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. 

3. Nr SG.0050.370.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie przyznania z budżetu Gminy 
Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”. 

4. Zarządzenie Nr Nr SG.0050.36.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., w sprawie przyznania 
z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: „Profilaktyka nie musi być 
nudna”. 
Na podstawie ww. zarządzeń zawarto 25 umów na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 r. 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyczne 
wakacje 2019, którego termin rozstrzygnięcia planowany jest do dnia 31 maja 2019 r.  
Dodatkowo podjęto zarządzenie Nr SG.0050.13.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaworznie. 
Uchwała obejmuje działania w ciągu całego roku budżetowego. Kolejne etapy realizacji 
programu, będą dokonywane w trakcie roku.  
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65. 
Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. określenia 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Jaworznie. 

Kadencja dotychczas działającej Rady upłynęła z dniem 25 stycznia 2019 r. Na podstawie 
uchwały zostały przeprowadzone wybory nowego składu Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, która powołana została zarządzeniem Nr SG.0050.50.2019 z dnia 
6 marca 2019 r. 

66. 
Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. ws. podjęcia 
międzynarodowej współpracy partnerskiej z Miastem Hereford 
w Wielkiej Brytanii. 

Warunki współpracy określone zostały w Liście intencyjnym o współpracy samorządów 
Jaworzna i Hereford z dnia 1 października 2018 r. Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

Z zakresu działalności Rady Miejskiej 

67. 
Uchwała Nr XXXVII/534/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 
ws. przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta 
Jaworzna" Panu Stanisławowi Bigajowi. 

Dyplom został przekazany zasłużonemu – Panu Stanisławowi Bigajowi. 

68. 
Uchwała Nr XXXVIII/550/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 7w Jaworznie. 

Rada Miejska uznała skargę na Dyrektora Szkoły za bezzasadną. Przekazano zawiadomienie 
o sposobie rozpatrzenia skargi skarżącemu wraz z odpisem uchwały. 

69. 
Uchwała Nr XL/580/2017 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 8 w Jaworznie. 

Rada Miejska uznała skargę na Dyrektora Szkoły za bezzasadną. Przekazano zawiadomienie 
o sposobie rozpatrzenia skargi skarżącemu wraz z odpisem uchwały. 

70. 
Uchwała Nr XLII/587/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. powołania 
doraźnej Komisji Statutowej. Uchwała powołuje doraźną Komisję Statutową oraz ustala jej skład osobowy. 

71. 
Uchwała Nr XLIV/604/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta 
Jaworzna” Panu Andrzejowi Stalmachowi. 

Dyplom został przekazany zasłużonemu – Panu Andrzejowi Stalmachowi. 

72. 
Uchwała Nr XLIV/605/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta 
Jaworzna” Panu Kazimierzowi Orłowi. 

Dyplom został przekazany zasłużonemu – Panu Kazimierzowi Orłowi. 

73. 
Uchwała Nr XLIV/606/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta 
Jaworzna” Panu Janowi Urbanowi. 

Dyplom został przekazany zasłużonemu – Panu Janowi Urbanowi. 

74. 
Uchwała Nr XLVI/633/2018 z dnia 29 października 2018 r. 
ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego ’’Za zasługi dla 
miasta Jaworzna’’ Pani Henryce Stachańczyk. 

Na mocy uchwały Pani Henryka Stachańczyk pośmiertnie została uhonorowana dyplomem 
„Za zasługi dla miasta Jaworzna”. 
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75. 
Uchwała Nr XLVI/634/2018 z dnia 29 października 2018r. o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. 
poz. 7005 i dostosowuje obowiązujący Statut do zmian ustawowych. 

76. 
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. ws. wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie. Uchwała potwierdza wybór Pana Tadeusza Kaczmarka na Przewodniczącego Rady.  

77. 
Uchwała Nr II/2/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jaworznie. 

Uchwała potwierdza wybór Pani Anny Lichoty, Pana Wiesława Więckowskiego oraz Pana 
Tomasza Sędora na Wiceprzewodniczących Rady. 

78. 
Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. powołania 
stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu 
działania oraz składu osobowego tych Komisji. 

Uchwała potwierdza powołanie stałych komisji Rady oraz ustalenie składu osobowego 
i przedmiotu ich działania. 

79. 
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. zatwierdzenia 
wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie. 

Uchwała potwierdza wybór przewodniczących i zastępców stałych komisji Rady. 

Z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 

80. 

Uchwała Nr XXXVIII/548/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, 
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego 
użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości 
gminnej przy ul. Grunwaldzkiej 80, w celu prowadzenia działalności 
statutowej. 

Przygotowano zarządzenie wykonawcze do uchwały Nr WS.0050.78.2018 
z 12 marca 2018 r. Nieruchomość stanowiąca działki numer: 18/3, 20/1, 234/36, 234/45 
w obrębie 257 m. Jaworzna, położona przy ul. Grunwaldzkiej została przekazana 
Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w odpłatne użytkowanie, aktem notarialnym 
z 12 kwietnia 2018 r., Rep. A Nr 1362/2018. 

81. 

Uchwała Nr XXXVIII/549/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ograniczonego prawa 
rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas 
nieoznaczony nieruchomości gminnej, w celu prowadzenia 
działalności statutowej. 

Przygotowano zarządzenie wykonawcze do uchwały Nr WS.0050.77.2018 z dnia 
12 marca 2018 r. 

82. 

Uchwała Nr XLV/631/2018 z dnia 27 września 2018 r. ws. wyrażenia 
zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej 
przy ul. Inwalidów Wojennych 18, zabudowanej halą sportową 
w celu prowadzenia działalności statutowej. 

Przygotowano zarządzenie wykonawcze do uchwały Nr WS.0050.311.2018 z dnia 
9 października 2018 r. Nieruchomość stanowiącą działkę nr 5/101 w obrębie 186 
m. Jaworzna, położoną przy ul. Inwalidów Wojennych 18 przekazano w drodze darowizny 
Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu aktem notarialnym z 10 grudnia 2018 r. Rep. A 
Nr 4544/2018. 
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83. 

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. określenia 
warunków i stawek procentowych bonifikaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, 
w prawo własności, dla osób fizycznych będących właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
lub spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej. 

Dla wykonania uchwały wydane zostało zarządzenie Nr WS.0050.379.2018 z dnia 
13 grudnia 2018 r. określające sposób jej realizacji. 

Z zakresu urbanistyki i architektury 

84. 

Uchwała Nr XXXVII/541/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. ws. oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.44.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. 

85. 
Uchwała Nr XXXVIII/545/2018 dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.73.2018 z dnia 7 marca 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. 

86. 

Uchwała Nr XXXVIII/546/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Sfera południe” 
w Jaworznie. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.74.2018 z dnia 7 marca 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. Zakończone zostały prace projektowe. Plan znajduje się na etapie 
kierowania do uchwalenia.  

87. 

Uchwała Nr XXXVIII/547/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy 
w Jaworznie. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.75.2018 z dnia 7 marca 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. Zakończone zostały prace projektowe. Plan znajduje się na etapie 
kierowania do uchwalenia. 

88. 
Uchwała Nr XL/579/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
nowego odcinka linii 220 kV Byczyna – Jamki w Jaworznie. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.185.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. Plan został uchwalony 

89. 

Uchwała Nr XLIV/617/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
"Byczyna" w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.287.2018 z dnia 17 września 2018 r. określające sposób 
wykonania uchwały. Po wyborze wykonawcy rozpoczęły się prace projektowe.  
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Z zakresu promocji i informacji 

90. 
Uchwała Nr XL/577/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych 
z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok. 

Uchwała była realizowana zgodnie z poniższym harmonogramem: 
Akcja edukacyjno-informacyjna – organizacja spotkań z mieszkańcami – 7-28.05.2018 
Nabór wniosków z propozycjami zadań – 1-21.06.2018 
Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców – lipiec-wrzesień 2018 
Wybór zadań – głosowanie – 14 – 28.09.2018 
Ogłoszenie wyników konsultacji – listopad 2018 

Z zakresu zarządzania kryzysowego 

91. 

Uchwała Nr XXXVII/540/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. ws. sprawie 
finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin 
nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie 
na potrzeby programu "Tarcza" w 2018 r. 

Na postawie uchwały zostało podpisane porozumienie z Komendantem Miejskim Policji 
w Jaworznie Nr ZK-ZKB.5520.19.2017/1/2018 z dnia 05 lutego 2018 r. 

92. 
Uchwała Nr XL/581/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. przekazania 
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
w Katowicach. 

Na postawie uchwały zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Katowicach Nr ZK/1/2018 z dnia 22 maja 2018 r. 

93. 
Uchwała Nr XLIV/621/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. 

Na postawie uchwały, w dniu 3 września 2018 r. zostało podpisane porozumienie 
Nr ZK.5540.27.2018 z Komendą Miejską PSP w Jaworznie ws. przekazania środków 
finansowych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wparcia PSP. Porozumienie 
zostało zaakceptowane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Ponadto, 
w dniu 5 września 2018 r. zawarto umowę dotacji Nr WF.38.28.2018 z Komendą 
Wojewódzką PSP w Katowicach. Na podstawie ww. umowy dotacji, KW PSP Katowice, 
będąca dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP przekazała środki 
finansowe do budżetu miasta z przeznaczeniem dla KM PSP Jaworzno na zakup lekkiego 
samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem 4x4. 

Z zakresu działalności gospodarczej 

94. 
Uchwała Nr XXXIX/555/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. ustalenia 
zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
5 kwietnia 2018 r., pod poz. 2289. 

95. 
Uchwała Nr XXXIX/556/2018 z dnia 27 marca 2018r. ws. ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie miasta Jaworzna. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
5 kwietnia 2018 r., pod poz. 2290. 
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Z zakresu organizacyjnego 

96. 

Uchwała Nr XXXIX/557/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. podziału 
miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, 
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 5 kwietnia 2018 r. poz. 2291. Zgodnie z art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie od 13 kwietnia do 4 maja 2018 r. w budynkach 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

97. 
Uchwała Nr XL/576/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. podziału 
miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 9 maja 2018 r. poz. 3122. Zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie od 7 do 28 maja 2018 r. w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

98. 
Uchwała Nr XLII/595/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. ws. ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Dostosowano wysokość wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta do zapisów uchwały. 

99. 
Uchwała Nr XLIV/610/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. zmian 
w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 6 września 2018 r. poz. 5467. Zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie 7-27 września 2018 r. w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

100. 

Uchwała Nr XLIV/611/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych 
w 2018 roku. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 6 września 2018 r. poz. 5468. Zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie 7-27 września 2018 r. w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 
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101. 
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna. 

W ślad za uchwałą, z dniem 22 listopada 2018 r., nawiązano z Prezydentem stosunek pracy 
na podstawie wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Jaworzna oraz ustalono wysokość 
wynagrodzenia. 

102. 
Uchwała Nr XLIV/610/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. zmian 
w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 6 września 
2018 r. poz. 5467. Zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie 7-27 września 2018 r. w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

103. 

Uchwała Nr XLIV/611/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
ws. utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych 
w 2018 roku. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 6 września 2018 r., poz. 5468. Zgodnie z art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy treść uchwały została: 
- przekazana Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, 
- podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie w terminie 7-27 września 2018 r. w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

Z zakresu rozwoju i polityki gospodarczej 

104. 
Uchwała Nr XXXIX/567/2018 z dnia 27 marca 2018 r. ws. przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 roku. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskiej stronie 
internetowej. 

Z zakresu nadzoru właścicielskiego 

105. 
Uchwała Nr XLIII/602/2018 z 26 lipca 2018 r. ws. wyrażenia zgody 
na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie. 

W dniu 27 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania podjęło uchwałę nr 4/07/2018 w sprawie rozwiązania 
Spółki oraz otwarcia likwidacji. Aktualnie trwają czynności likwidacyjne, prowadzone 
przez Likwidatora.  

Z zakresu geodezji i kartografii 

106. 
Uchwała Nr XLIV/620/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ws. nadania 
drodze wewnętrznej nazwy ulica Dobrej Energii. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
6 września 2018 r. poz. 5472 i weszła w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. 

Wydział Geodezji i Kartografii wprowadził nazwę nowej ulicy do dokumentacji 
geodezyjnej. 
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Z zakresu spraw podatkowych 

107. 

Uchwała nr XLV/629/2018 z dnia 27 września 2018 r. ws. określenia 
warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
9 października 2018 r. poz. 6228 – uchylona uchwałą nr 577/XXVIII/2018 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2018 r. 

108. 
Uchwała nr II/9/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. 
obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
10 grudnia 2018 r. poz. 7756.  

109. 
Uchwała nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. określania 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 
rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
10 grudnia 2018 r. poz. 7757.  

110. 
Uchwała nr II/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. ws. zwolnienia 
od podatku od środków transportowych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
10 grudnia 2018 r. poz. 7758. 

Z zakresu inwestycji miejskich 

111. 
Uchwała nr XLIII/603/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. ws. opłat 
za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego 
Roweru Miejskiego.  

Ustalono wysokości opłat za jednorazowe korzystanie z roweru, opłatę abonamentową, 
a także stawki opłat dodatkowych tj. opłaty inicjalnej i opłaty za przekroczenie 
12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru. 

 


