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1. WSTĘP 

 

 

Kolejny, czwarty już Raport o stanie gminy miasta Jaworzna, podsumowuje funkcjonowanie naszego 
miasta w 2021 roku, uwzględniając w szczególności – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – 
działania podejmowane przez organ wykonawczy, zwłaszcza realizację zadań ustawowych gminy 
oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady. Zakres informacji 
i danych uwzględnionych w Raporcie, ma jak najpełniej odzwierciedlać efekty działalności 
jaworznickiego samorządu w 26 zaprezentowanych obszarach – kluczowych z punktu widzenia 
funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb mieszkańców.  

Za nami kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, ale wytyczył też nowe kierunki 
i obszary zaangażowania miast w tym zakresie. Poza kontynuacją działań mających na celu dbałość 
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców czy niwelujących skutki wprowadzonych obostrzeń, 
w 2021 roku Jaworzno podobnie jak inne samorządy brały udział w procesie organizowania 
masowych punktów szczepień. Dynamiczna sytuacja pandemiczna i regionalne obostrzenia, nadal 
były wyzwaniem dla miejskiej oświaty i generowały konieczność dostosowania organizacji pracy 
jednostek oświatowych i sposobów kształcenia do zaistniałych uwarunkowań.  

Jednak 2021 rok to nie tylko pandemia i choć czasami musieliśmy weryfikować swoje plany 
inwestycyjne, kulturalne, dotyczące kwestii społecznych, edukacyjnych czy biznesowych mimo 
wszystko staraliśmy się nie tracić z oczu potrzeb mieszkańców i wyzwań związanych z rozwojem 
miasta. 

Oprócz inwestycji w budownictwo, transport miejski, infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, 
ochronę zdrowia, poza cennymi inicjatywami społecznymi i wydarzeniami kulturalnymi, w lokalnym, 
samorządowym krajobrazie pojawiły się nowe wyzwania i szereg inicjatyw. Do użytku mieszkańców 
oddano nowe, lokalne strefy rekreacji, mieszkania, zrekultywowany Zalew Sosina, halę Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowanym otoczeniem. Rozpoczął się także długi proces 
zmierzający do uruchomienia terenów poprzemysłowych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym.  

Dodatkowo zainaugurowane zostały prace Zespołów zadaniowych i pogłębione konsultacje 
w obszarach wymagających rewitalizacji, a wskazanych przez samych mieszkańców. Cieszę się, 
że w ostatnich badaniach opinii i potrzeb mieszkańców, jaworznianie zauważają dynamiczny rozwój 
miasta wskazując tę cechę jako element wyróżniający naszą gminę (blisko 40 proc. wskazań). 

Należy pamiętać, że realizowane przedsięwzięcia, o których piszemy w Raporcie, być może 
nie zmienią naszego życia od razu, ale są częścią mądrej i konsekwentnej polityki inwestycyjnej, 
która z pewnością poprawi jakość życia kolejnym pokoleniom.  

Zachęcam Państwa do lektury niniejszego dokumentu i jak co roku zapraszam do włączenia się 
w debatę oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat treści w nim zawartych. 

 

Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Silbert 
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2. POTENCJAŁ MIASTA  
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3. KALENDARIUM 
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4. STRATEGICZNE INICJATYWY 2021 ROKU 

Kolejny rok pandemii nie wstrzymał ważnych zadań i gmina konsekwentnie realizowała kluczowe dla rozwoju 
Jaworzna inwestycje, zarówno te w infrastrukturę, ale także zasoby. Odważna polityka władz miasta, duże 
tempo zmian sprawia, że Jaworzno zyskuje nowych mieszkańców. Staje się także miejscem chętnie 
odwiedzanym. Prezentowane poniżej zagadnienia były obszarami priorytetowymi w 2021 roku.   

 

Jaworznicki Obszar Gospodarczy  

Strategiczne znaczenie przyszłego JOG dla gospodarki regionu i kraju znalazło 
odzwierciedlenie w przyjęciu przez Sejm RP 23 lipca 2021 r.  ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z przeznaczeniem gruntów leśnych, która jako lex specialis 
reguluje sytuację wybranych nieruchomości w Jaworznie i Stalowej Woli. Ustawa 
weszła w życie 21 września 2021 r. Tym samym została otwarta droga 
formalnoprawna do przeprowadzenia zamiany gruntów będących w zarządzie Lasów 
Państwowych w granicach planowanego JOG na równoważne grunty leśne gminy 
w innych lokalizacjach. W oparciu o ustawę przedstawiciele gminy podjęli rozmowy 
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie wyboru nieruchomości, które 
mają stanowić przedmiot zamiany. 19 listopada 2021 r. Prezydent Miasta podpisał 
porozumienie inwestycyjne z KSSE SA, które zakłada wspólne działania w kierunku 
zagospodarowania JOG. Gmina przygotowała projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”, który uzyskał 
wszystkie wymagane uzgodnienia. 

 

Ekologiczny transport zbiorowy i usługi komunalne  

Jaworzno w powszechnej opinii jest uznawane za lidera w dziedzinie 
elektromobilności i wdrażania nowych technologii w publicznym transporcie 
zbiorowym. Rok 2021 przyniósł kolejne inwestycje w tym zakresie. Do ruchu 
wdrożonych zostało 20 nowych autobusów elektrycznych (5 – dziesięciometrowych 
oraz 15 – dwunastometrowych) wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi 
i ładowania, a na dostawę kolejnych 6 podpisano umowę. Dzięki tym działaniom już 
wkrótce w naszej flocie aż 80 proc. pojazdów będzie wyposażonych w napęd 
elektryczny. Tradycyjne autobusy spalinowe będą kursować już tylko głównie 
w szczytach komunikacyjnych w dni robocze lub jako pojazdy rezerwowe. 

Wodociągi Jaworzno z powodzeniem przejęły zadania wywozu odpadów oraz 
utrzymania letniego i zimowego miasta. Te realizowane są  przy udziale 30 pojazdów 
zasilanych gazem CNG.  

Powyższe inwestycje w tabor służą ograniczeniu niskiej emisji pochodzącej 
z transportu oraz oszczędnościom na kosztach paliwa.  

 



9 

 

9 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 9 

Priorytetowe zadania inwestycyjne 

W 2021 roku gmina przekazała plac budowy wykonawcy nowego śladu DK 79 
w Byczynie – estakady, która poprawi komunikację w południowej części miasta 
i zagwarantuje bezpieczny ruch w dzielnicy. Inwestycja jest realizowana przy dużym 
wysiłku finansowym gminy oraz wsparciu funduszy rządowych. Dzięki staraniom 
pracowników urzędu i pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania możliwe stały się 
przebudowy ulic Grunwaldzkiej, Katowickiej oraz Martyniaków. Otwarto 
po termomodernizacji Halę Widowiskowo-Sportową z nowo zagospodarowanym 
otoczeniem. Nakłady inwestycyjne na sieć wodno-kanalizacyjną w 2021 roku wyniosły 
blisko 25 mln zł. 

 

Nowoczesne budownictwo 

Inwestycje mieszkaniowe w Jaworznie nie zwalniają tempa, a prowadzone realizacje 
cieszą się dużym zainteresowaniem – nie tylko mieszkańców. W ofercie ciągle 
pojawiają się nowe kompleksy terenów lub pojedyncze działki budowlane 
na sprzedaż w drodze licytacji. Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 
1010 pozwoleń na budowę, z czego 279 dotyczyło budowy nowych budynków 
mieszkalnych, w tym 9 wielorodzinnych. Wydział Geodezji i Kartografii ustalił 
258 nowych numerów adresowych.  

JTBS Sp. z o.o. realizując strategię mieszkalnictwa wybudowała w Osiedlu Sfera 
łącznie 375 mieszkań, z których 306 to mieszkania na wynajem, zrealizowane 
przy udziale rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. 
Tylko w 2021 roku Spółka przekazała do eksploatacji 86 mieszkań w tej lokalizacji, 
w tym 63 mieszkania na wynajem. Spółka zakończyła także proces przygotowania 
do budowy pierwszych 100 mieszkań na wynajem w Osiedlu na Skałce. W sierpniu 
2021 roku rozpoczęto budowę I etapu Osiedla Sfera Południe z 38 mieszkaniami 
na własność. Łącznie JTBS Sp. z o.o. w ostatnich czterech latach oddała do użytku 
424 mieszkania, natomiast w całym okresie funkcjonowania 1008 mieszkań.  

 

Edukacja Przyszłości  

Po udanym pilotażu badania predyspozycji i talentów dzieci na gruncie szkoły 
podstawowej, Gminny Zespół Projektowy, we współpracy z Wydziałem Edukacji, 
rozpoczął drugi etap wdrożenia na dwóch poziomach kształcenia – w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. Celem autorskiego projektu rozwoju 
indywidualnego dzieci i młodzieży, jest wsparcie rodziców w procesie poznawania 
mocnych stron dzieci, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych 
metod pracy i uczenia się. Zespół kontynuuje także we współpracy z kadrą 
przedszkolną wdrażanie elektronicznych arkuszy obserwacji dziecka przedszkolnego, 
m.in. wstępnej oceny logopedycznej oraz oceny gotowości szkolnej sześciolatka. 
Edukacja Przyszłości ma wspomóc efektywne wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci, poprzez niwelowanie deficytów rozwojowych od najmłodszych lat. 



10 

 

10 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 10 

Gospodarowanie wodami opadowymi  

W 2021 roku, z inicjatywy prezydenta Jaworzna gmina przystąpiła do opracowania 
programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta.  
Celem programu jest przeciwdziałanie skutkom intensywnych opadów deszczu, 
poprzez prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do odbiorników oraz 
planowanie prac urbanistycznych i inwestycyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych 
sposobów zagospodarowania wód opadowych. Wypracowana dokumentacja oprócz 
priorytetyzacji jednostek odwodnieniowych oraz prezentacji aktualnego modelu 
opadowego dla miasta zawiera model prognozowanych opadów deszczu 
do 2050 roku.  W obecnej perspektywie finansowej UE położono nacisk na realizację 
polityki związanej z adaptacją miast do zmian klimatu, w tym na przedsięwzięcia 
związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Zidentyfikowanie problemów 
i wyznaczenie kierunków ich rozwiązania pozwoli na przygotowanie projektów, 
na których realizację będzie można pozyskać środki europejskie. 

 

Konsultacje i nowe przestrzenie publiczne dla mieszkańców 

Wspólnym wysiłkiem pracowników gminnych, ale także mieszkańców 
zaangażowanych w Jaworznicki Budżet Obywatelski miasto zyskało kolejne tereny 
rekreacji (siłownie, place zabaw, przystanki rowerowe, mini boiska) oraz lepszą 
infrastrukturę. W 2021 roku ruszył gminny projekt konsultacyjny “Jaworzno 
w dyskusji”, mający na celu włączenie mieszkańców w dyskusję o rewitalizacji ważnych 
dla Jaworzna obszarów. Rozmowy dotyczą przyszłości byłego dworca kolejowego 
w Szczakowej, modernizacji Skate Parku na Podłężu, funkcji ulicy “Kociej” 
oraz  miejskiej zieleni. Zakończył się duży projekt inwestycyjny nad Zalewem Sosina.  
Dopełnieniem inwestycji będzie dodatkowo uruchomiona budowa miejskiego 
kąpieliska.    

 

Neutralizacja farmaceutyków 

W ubiegłym roku Wodociągi Jaworzno zakończyły realizację unikatowego, 
pierwszego w Polsce projektu naukowo-badawczego dotyczącego obecności 
farmaceutyków w środowisku wodnym. Jego celem było wypracowanie 
pilotażowego i skutecznego procesu oczyszczania ścieków. Metoda neutralizacji 
farmaceutyków polega na ozonowaniu ścieków. Stacja naukowo-badawcza 
zlokalizowana była na terenie Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Analizowano wpływ 
dawki ozonu, stosunku ChZT lub BZT5 do stężenia leku (DCF, CBZ i SMX) 
na efektywność eliminacji wybranych leków. Efekty badań pozwolą na określenie 
sposobów prowadzenia procesu technologicznego lub jego modyfikacji, 
aby zwiększyć jego skuteczność w odniesieniu do eliminacji farmaceutyków. Badania 
finansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Farmaceutyki w ściekach wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne 
w tym zdrowie ludzi i innych organizmów żywych. 
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5. JEDNOSTKI I SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 

W celu realizacji przypisanych ustawowo zadań gmina współpracowała w 2021 roku z licznymi jednostkami 
i podmiotami, są to:  

1) miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:  
• Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 
• Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 
• Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
• Dom Pomocy Społecznej, 
• Jadłodajnia Miejska, 
• Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
• Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, 
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”, 
• Ognisko Wychowawcze, 
• Żłobek Miejski, 
• Miejska Biblioteka Publiczna, 
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
• Muzeum Miasta Jaworzna, 
• ATElier Kultury, 
• SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, 
• SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych, 
• SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,  

2) powiatowe jednostki organizacyjne:  
• Powiatowy Urząd Pracy, 

3) jednostki powiatowej administracji zespolonej:  
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
• Komenda Miejska Policji, 
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 

4) 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, 
• Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o. w Jaworznie, 
• Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie,  
• Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, 
• Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Spółka z o.o. w Gliwicach, 
• Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Balinie, 
• "BIO-KAN SYSTEM Jaworzno" Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji, 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji, 

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

Jaworzno w 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, pozostawało miastem członkowskim następujących 
związków i stowarzyszeń międzygminnych: 

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

2) Śląskiego Związku 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) Stowarzyszenia 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) Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – będącego 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) Związku stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny – którego celami statutowymi są badania naukowe, 
działalność dydaktyczna, edukacyjna oraz ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Miasto w ramach umów partnerskich współdziała również z instytucjami badawczymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć proekologicznych: 

1) Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, 
2) Politechniką Śląską w Gliwicach, 
3) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 
4) Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. 

oraz organizacjami gospodarczymi: 

1) Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, 
2) Jaworznicką Izbą Gospodarczą, 
3) Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

Gmina kontynuowała także współpracę z zagranicą, pozostając miastem partnerskim:  

1) Karviny (Czechy),  
2) Szigethalom (Węgry),  
3) Yiwu (Chiny), 
4) Hereford (Anglia). 
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7. ŁAD PRZESTRZENNY 

Mimo kolejnego roku w stanie epidemii, działania realizowane w obszarze dotyczące informacji planistycznej, 
postępowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym czy postępowań w sprawach budowlanych 
były prowadzone na bieżąco. Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
oraz budownictwa odbywała się w oparciu o 60 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a nad pięcioma nowymi rozpoczęto pracę. W 2021 roku – po blisko 2 latach prac – 
zakończyła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków – przedsięwzięcia unikatowego w historii 
jaworznickiej geodezji. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie 
(uchwała Nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z 28 września 2021 r.); 

• kontynuacja prac nad planem „Wojska Polskiego – Północ”, „Pszczelnik I”, „Cmentarz Wilkoszyn”, 
„Dąbrowa Narodowa III”, „Niedzieliska II”, „Skałka-wschód” oraz „Wojska Polskiego – osadnik”; 

• przystąpienie do sporządzenia 5 nowych planów miejscowych: dla kolektora ogólnospławnego DN1800 
„LONTY”, „Szprotawy”, „Jeziorki”, „Pastwiska” oraz uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie; 

• rozpoczęcie prac nad cyfryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których 
efektem będzie udostępnienie skanów rysunków planów i ich wektorowych granic, w sposób 
umożliwiający jednoznaczne ustalenie obowiązującego planu dla nieruchomości. Dane zostaną 
upublicznione w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta, w zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Prace zakończą się w październiku 2022 roku; 

• w 2021 roku zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w mieście, 
wykonane w celu doprowadzenia do zgodności danych zawartych w operacie ze stanem faktycznym. 
Zakres prac modernizacyjnych objął m.in. aktualizację informacji o właścicielach, księgach wieczystych, 
o gruntach, budynkach i lokalach, o rodzaju i powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych 
działek, według ich rzeczywistego użytkowania. Dla około 35 proc. działek zaktualizowano powierzchnie 
użytków gruntowych, ujawniono nowe lub usunięto wyburzone budynki. W miejsce dotychczasowych 
145 obrębów ewidencyjnych powstało 9 nowych, co skutkowało zmianą oznaczeń dla około 34 tys. 
działek. Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych, a dane 
w niej zawarte stanowią podstawę między innymi planowania przestrzennego, oznaczania 
nieruchomości w księgach wieczystych a także wymiaru podatków lokalnych. 
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8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Przedmiotem działań miasta w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości w 2021 roku była między 
innymi sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych, nabycia, zamiany i wypłata odszkodowań. 
W pozostałym zakresie zarządzanie mieniem gminnym obejmowało sprzedaż mieszkań komunalnych 
i garaży, oddawanie nieruchomości w użytkowanie lub trwały zarząd, udostępnianie nieruchomości 
pod urządzenia infrastruktury technicznej, ustanawianie służebności i komunalizację mienia. Działania te były 
prowadzone zarówno z urzędu, jak i na wniosek osób zainteresowanych. Stan gminnego zasobu 
nieruchomości w roku 2021 zwiększył się o 8,3697 ha. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• w wyniku 63 przeprowadzonych postępowań (przetargowych i bezprzetargowych), nabywców znalazły 
54 nieruchomości gruntowe i 2 lokale mieszkalne – łączne wpływy ze zbycia nieruchomości gminnych, 
przy uwzględnieniu dopłat wynikających z zamiany, wyniosły 16 739 029,58 zł; 

• sprzedaż mieszkań komunalnych i garaży na rzecz najemców, na łączną kwotę 577 869,00 zł; 
• 329 umów podpisanych na dzierżawę gruntów gminnych, na kwotę 995 907,90 zł; 
• 1,1827 ha gruntów pozyskanych do gminnego zasobu nieruchomości (w formie umów cywilno-prawnych, 

darowizn i zamiany); 
• 10 decyzji odszkodowawczych za grunty przejęte pod drogi, w ramach specustawy drogowej, na kwotę 

4 773 691,70 zł; 
• 4 porozumienia dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz gminy, 

na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 95 363,00 zł; 
• ustanowienie służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych 

oraz służebności gruntowych na pow. 0,0133 ha, na łączną kwotę 11 658,00 zł; 
• 79 wydanych zgód na zajęcie nieruchomości gminnych w związku z zamiarem umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej, na kwotę 154 687,45 zł; 
• nabycie przez miasto 57 działek o łącznej powierzchni 0,3366 ha na podstawie decyzji Wojewody 

Śląskiego stwierdzających nabycie nieruchomości zajętych przez pasy drogowe dróg publicznych w trybie 
art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; 

• ujawnienie własności gminy na podstawie 134 decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego 
dla 213 działek o pow. ogółem 44,4274 ha; 

• na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształconych zostało 
na własność 46 działek o łącznej pow. 2,3388 ha. 
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2021 roku priorytety w zakresie ochrony środowiska skupione były wokół kluczowych programów i planów 
wytyczających kierunki działań miasta w tym obszarze, obejmujących inicjatywy na rzecz ochrony, utrzymania 
i kształtowania terenów zielonych, poprawy jakości powietrza czy edukacji ekologicznej i promocji walorów 
przyrodniczych miasta. Pozostałe czynności związane były z prowadzeniem postępowań skutkujących 
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 Rady Miejskiej 
w Jaworznie z 27 października 2016 r.), obliguje gminę do inicjowania przedsięwzięć zabezpieczających 
przed utratą różnorodności biologicznej w celu utrzymania terenów wartościowych przyrodniczo. 
Realizacja wymienionych założeń programowych odbywała się poprzez:  
o wzmacnianie populacji chomika europejskiego (39 nowych osobników). Działaniom tym 

towarzyszyły: poprawa warunków siedliskowych, w tym utrzymanie korytarzy ekologicznych, 
monitoring populacji oraz badania zmienności genetycznej, a także edukacja i promocja, w postaci 
między innymi prelekcji szkolnych czy książeczek edukacyjnych dla dzieci. Realizowane od 2016 roku 
działania zapobiegły zanikowi populacji chomika europejskiego w mieście – liczebność populacji 
utrzymuje się na stabilnym (choć wciąż niezadowalającym) poziomie, obserwuje się też nieznaczny 
wzrost poziomu zmienności genetycznej; 

o realizację projektu Biogalmany w obrębie muraw galmanowych obszaru Długoszyna, Sadowej Góry 
i Góry Wielkanoc w Ciężkowicach, w ramach którego: wykaszano tereny muraw, usuwano gatunki 
inwazyjne i ekspansywne oraz gatunki drzewiaste i krzewiaste dające odrośla, a także wykonano 
infrastrukturę turystyczną oraz tablice edukacyjne; 

o realizację projektu ochrony muraw kserotermicznych na terenie Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra oraz na Górze Bielana, obejmujących obszar o łącznej 
powierzchni 8,9 ha, głównie poprzez wypas owiec oraz koszenie mechaniczne gatunków 
ekspansywnych i inwazyjnych; 

o prowadzenie działań na rzecz utrzymania obszarów przyrodniczo cennych na terenie Użytku 
ekologicznego Zakola Białej Przemszy (murawy napiaskowe), Użytku ekologicznego Chomik 
europejski (murawa kserotermiczna) oraz w rejonie Parku Okrąglik (murawy i ziołorośla), na łącznej 
powierzchni 4,14 ha; 

o podejmowanie działań w zakresie utrzymania zrekultywowanego składowiska odpadów 
komunalnych w rejonie Pieczysk. W ramach zadania odgazowywano bryłę składowiska, prowadzono 
monitoring wód podziemnych i osiadania powierzchni składowiska oraz prowadzono zabiegi 
dla utrzymania 19 ha wielogatunkowych łąk porastających ten teren; 

o realizację zadań objętych międzynarodowym projektem badawczo-wdrożeniowym o akronimie 
LIFEPOPWAT, w ramach którego rozpoczęto prace związane z wykonaniem prototypu systemu 
mokradłowego przeznaczonego do oczyszczania wód zanieczyszczonych HCH oraz kontynuowano 
badania określające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w dolinie potoku Wąwolnica.  
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Dodatkowo: 
o na zgłoszenie Urzędu Miejskiego udzielono doraźnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej 147 rannym 

lub chorym zwierzętom dziko żyjącym;  
o wydano 26 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.  
• Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024 (przyjęty uchwałą 

Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z 29 października 2020 r.), określa kierunki działań 
dla osiągnięcia poprawy stanu powietrza atmosferycznego w mieście. W 2021 roku gmina zrealizowała 
147 wniosków mieszkańców o dotacje do zakupu nowych, ekologicznych źródeł ciepła. Najwięcej 
dotyczyło kotłów gazowych (70) oraz kotłów węglowych automatycznych (59). Dotacji udzielono również 
do pomp ciepła (12), kotłów na pellet (3) oraz do ogrzewania elektrycznego (3). Dodatkowo 
dofinansowanie otrzymali mieszkańcy w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy bądź 
wymiennik ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych (17). Kwota dotacji w 2021 roku, zgodnie 
z zasadami Programu, wynosiła: 4000 zł do urządzeń grzewczych, natomiast do przyłączy 2000 zł. Łączna 
kwota przyznanych i wypłaconych dotacji to 620 401,72 zł. 
Ponadto na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Krakowskiej 9 został utworzony 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Programu rządowego Czyste Powietrze. W punkcie 
mieszkańcy mogli uzyskać niezbędną pomoc związaną ze sporządzeniem wniosku o dotację 
i jej rozliczeniem. W 2021 roku w punkcie sporządzono i przyjęto 622 wnioski. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Jaworzno w 2021 roku (przyjęty uchwałą Nr XXX/391/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z 25 marca 2021 r.), zabezpieczał opiekę, na podstawie stosownych umów z przedsiębiorcami:   
o bezdomnym zwierzętom domowym poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67. Schronisko przyjęło 117 zwierząt z terenu Jaworzna; 
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 realizowano plan znakowania zwierząt poprzez 
czipowanie (229 psów/kotów) wraz z wprowadzeniem danych o właścicielu zwierzęcia 
do Międzynarodowej Bazy Danych „Safe-Animal”. W ramach bezpłatnej akcji sterylizacji i kastracji 
zabiegom poddano 99 kotów wolno żyjących. W 2021 roku gmina finansowała również dokarmianie oraz 
zakup budek dla kotów wolno żyjących. Na realizację Programu w 2021 roku w budżecie gminy 
zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 237 900 zł. 

• Wśród priorytetów środowiskowych miasta znalazły się też zagadnienia związane z ochroną gruntów 
rolnych mających istotny wpływ na stan środowiska. Gmina posiada w swoich zasobach grunty rolne, 
które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele inne niż 
rolnicze. W 2021 roku wydano łącznie 219 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 
co pozwala zaobserwować tendencję wzrostową trwałych wyłączeń gruntów rolnych. Ponadto 
w 2021 roku na wniosek stron wydano 760 zaświadczeń dotyczących objęcia lub nie objęcia gruntów 
uproszczonym planem urządzania lasu. 

• W zakresie edukacji ekologicznej, w ramach działalności Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej 
GEOsfera kontynuowano zajęcia edukacyjne, wykłady i warsztaty w ramach działań własnych i z udziałem 
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zaproszonych gości reprezentujących: Oddział Górnośląski PIG – PIB, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
Wśród wydarzeń organizowanych na terenie Ośrodka w 2021 roku znalazły się między innymi: 
o Konferencja Meteorytowa – spotkanie naukowców, kolekcjonerów i specjalistów branży 

meteorytowej z całej Polski;  
o założenie pokazowej murawy galmanowej w ramach projektu Life realizowanego we współpracy 

z Uniwersytetem Śląskim;  
o wizyta młodzieży w ramach Szczytu Regionalnego Trójkąta Weimarskiego;  
o cykl pikników plenerowych i warsztatów przyrodniczych;  
o otwarcie questu pn. “GEOsfera. Spacer po dnie triasowego morza” we współpracy z Fundacją Mapa 

Pasji;  
o wystawa “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana 

we współpracy z PIG-PIB Oddział Górnośląski;  
o II Jaworznicki Rajd GEOturystyczny w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. 

W 2021 roku Ośrodek został włączony do projektu SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, 
realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest 
rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze 
doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze. 
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10. ZARZĄDZANIE DROGAMI I ORGANIZACJA RUCHU 

Podstawowy układ drogowy Jaworzna tworzą drogi krajowe zapewniające skomunikowanie miasta w skali 
regionalnej i krajowej (autostrada A4, droga ekspresowa S1, droga krajowa DK 79), droga wojewódzka nr 903, 
łącząca Jaworzno z powiatem oświęcimskim i granicą województwa małopolskiego oraz szeroko rozwinięty 
układ dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Poza zarządem prezydenta pozostaje wyłącznie płatny 
odcinek autostrady A-4 (Stalexport) oraz odcinek trasy S-1 (GDDKiA). Miasto dokłada starań, by realizowane 
zadania utrzymaniowe i inwestycyjne, które wykonywane są w sposób planowy i systematyczny, bądź zadania 
interwencyjne dawały w efekcie poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 

 

Efekty działań w obszarze: 

• w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano drobne remonty uszkodzonej nawierzchni między 
innymi na ulicach: Młynarskiej, Chopina, Grunwaldzkiej, Szczakowskiej, Kasztanowej, Moniuszki, 
Promiennej, Wojska Polskiego; 

• w ramach programu Czas na gruntówki asfaltowe nakładki zyskały ulice: Dąbrówka (połączenie dwóch 
wyasfaltowanych wcześniej odcinków – ze względu na rozwój budownictwa jednorodzinnego), Prosta 
(odcinek od budynku nr 62 do 23), Łęgowa, Na Grobli, Lokacji, Leśnej Osady, Chodkiewicza (od budynku 
nr 57 do ostatnich zabudowań); 

• wybudowano nowe ciągi piesze lub wyremontowano już istniejące w następujących lokalizacjach: 
ul. Cezarówka Dolna (przedłużenie chodnika w kier. ul. Krakowskiej), ul. ks. Mroczka (budowa chodnika 
na odcinku od ul. Bobrowa Górka do ul. Klinowej), al. Piłsudskiego 84 (przedłużenie chodnika w kier. 
targowiska), ul. Wróblewskiego (przedłużenie chodnika od budynku nr 5 do ostatnich zabudowań), 
ul. E. Plater (remont kolejnego odcinka chodnika), ul. Powstańców Śląskich (remont chodnika na odcinku 
od ul. F. Kamińskiego do al. Tysiąclecia), ul. Dąbrowskiego (przedłużenie chodnika), ul. Bukowska 
(od skrzyżowania z ul. Malczewskiego aż do istniejącego chodnika w stronę Zalewu Sosina); 

• w ramach rewitalizacji osiedlowej infrastruktury drogowej zrealizowano następujące prace: 
ul. Towarowa (wykonanie miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim nr 26), ul. E. Plater (remont 
nawierzchni jezdni – od skrzyżowania z ul. Stara Maszyna do okolic budynku nr 20), ul. Powstańców 
Śląskich (remont nawierzchni od skrzyżowania z ul. F. Kamińskiego do al. Tysiąclecia), ul. Szymanowskiego 
4-6 (wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych), ul. Łazowa (wymiana nawierzchni), ul. Celników 
– odcinek boczny (wymiana nawierzchni), rondo u zbiegu ulic Młynarskiej, Chopina i Partyki (wymiana 
nawierzchni tarczy ronda oraz na zjazdach), ul. Łanowa (odcinek ok. 300 m od skrzyżowania 
z ul. Kasztanową); 

• realizacje wykonane w ramach JBO: ul. Ciężkowicka (chodnik na odcinku od kapliczki do skrzyżowania 
z ul. Braci Śniadeckich), ul. ks. Mroczka (chodnik od apteki do ul. Jodłowej), ul. Grabańka (chodnik 
od budynku nr 7 do ronda), ul. 29 Listopada (miejsca postojowe rejon ul. Wyzwolenia – przedszkole), 
ul. Wiosny Ludów (chodnik od ul. Banasika w kierunku Domu Kultury), ul. Wygoda (miejsca postojowe 
przy przedszkolu miejskim), ul. Chropaczówka (miejsca postojowe wraz z drogą manewrową), 
ul. Dąbrowskiego (chodnik przy „kamiennym kręgu”), ul. Matejki (miejsca postojowe w rejonie budynku 
30/32 oraz przy SP nr 1 w rejonie cukierni), ul. Rzemieślnicza (miejsca postojowe w podwórku za bramą 
– teren za budynkiem przy ul. Matejki nr 20-22), ul. Szymanowskiego (chodnik przy budynku 9-11), 
al. Piłsudskiego (miejsca postojowe oraz chodnik przy placu zabaw w rejonie budynku nr 30), 
ul. Towarowa (miejsca postojowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących), ul. Jaśminowa (miejsca 
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postojowe od strony ogrodzenia szkoły), ul. Wolności (chodnik od ul. Sobieskiego do wjazdu do szkoły 
specjalnej), ul. Insurekcji Kościuszkowskiej (miejsca postojowe na poboczu drogi), ul. Domsa (miejsca 
postojowe przy wjeździe na Osiedle Skałka), ul. Cezarówka Dolna (chodnik od ul. Letniej w kierunku 
ul. Krakowskiej); 

• zabudowano oświetlenie w rejonie ulic: Szymanowskiego (3 oprawy świetlne na terenie rekreacyjnym), 
Polnej (5 opraw świetlnych, uzupełnienie istniejącego już oświetlenia), Fabrycznej/Reja (doświetlenie 
przejścia dla pieszych), Olszewskiego (2 oprawy świetlne – teren w sąsiedztwie Kościoła), Sulińskiego 
(15 opraw świetlnych w pasie drogowym, od osiedla Sobieski Górka do ul. Sielec), oraz w ramach JBO: 
Kosów (odcinek od sklepu spożywczego – 3 lampy), Bagno (8 lamp), Sulińskiego (skwer przy Kościele – 
8 lamp parkowych), Piłsudskiego (przy placu zabaw – 4 lampy), Żeńców (7 lamp), Jaworowa (25 lamp),  
Schattanka (przy placu zabaw – 2 lampy), Matejki/Tuwima (2 lampy – doświetlenie przejścia dla pieszych), 
Rzemieślnicza/ Szymanowskiego (2 lampy – doświetlenie przejścia dla pieszych); 

• wprowadzono (zamontowano i naniesiono w terenie) 23 projekty zmiany organizacji ruchu; 
• w ramach utrzymania zieleni przydrożnej nasadzono 104 drzewa, usunięto 89 drzew obumarłych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego lub ryzyko zniszczenia mienia, 
wykonano cięcia pielęgnacyjne na 153 drzewach oraz zabiegi pielęgnacyjne na 3000 m2 żywopłotów; 

• wydano łącznie 2097 zezwoleń (decyzji i umów), w tym:  
o 1379 dotyczących zajęcia pasa drogowego;  
o 117 na lokalizację zjazdów;  
o 601 dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci, reklamy, kioski); 

• w 2021 roku opracowane zostały projekty na budowę 4 nowych dróg w rejonie ulic: Storczyków – 
Długoszyńskiej, Podgórskiej, Piekarskiej i św. Wojciecha, które umożliwią otwarcie nowych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową i uzupełnią siatkę dróg lokalnych. Z kolei w ramach projektu Miasto Twarzą 
do Autostrady, rozpoczął się kolejny etap przebudowy DK 79 tj. budowa estakady w Byczynie.  Inwestycja 
ta zwiększy jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także przyczyni 
się do poprawy środowiska, głównie w zakresie emisji hałasu. 
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11. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

Kluczowe działania miasta w zakresie mobilności wynikające z Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzna ukierunkowane są na rozwijanie efektywnego, przyjaznego 
i ekologicznego systemu transportowego. Konsekwentna polityka wymiany taboru spowodowała, 
że w 2021 roku autobusy elektryczne stanowiły ponad 60 proc. wszystkich eksploatowanych pojazdów, 
co pozwala na realizację ponad 80 proc. kursów autobusami przyjaznymi środowisku. Autobusy miejskie poza 
terenem Jaworzna obsługiwały linie na terenie gmin: Chrzanów, Katowice, Mysłowice i Sosnowiec.  

 

Efekty działań w obszarze: 

• 24 linie komunikacyjne wytyczone na obszarze miasta obsługiwało 70 autobusów, w tym 44 pojazdy 
zasilane energią elektryczną, które wykonały ogółem 4 495 916 wzkm. Autobusy zeroemisyjne 
(o napędzie elektrycznym) stanowiły 62,86 proc. całego taboru wykorzystywanego przez operatora 
na terenie gminy. Średnia wieku taboru eksploatowanego przez PKM wynosi 5 lat; 

• miejski tabor autobusowy posiada wyposażenie ułatwiające podróżowanie: klimatyzację przestrzeni 
pasażerskiej (51 pojazdów), system informacji pasażerskiej (70 pojazdów), rampę dla wózków 
inwalidzkich (70 pojazdów), automaty biletowe (41 pojazdów), WiFi (60 pojazdów), gniazda USB 
do ładowania (46 pojazdów); 66 autobusów posiada monitoring; 

• ważniejsze nakłady inwestycyjne w 2021 roku na infrastrukturę dotyczyły: systemu informatycznego 
wspomagającego pracę zaplecza technicznego zajezdni, doposażenia hali napraw w suwnicę, 
doposażenia stacji transformatorowych w analizatory, montażu systemu monitoringu przy ładowarkach 
pantografowych; 

• wśród inicjatyw podejmowanych w 2021 roku na rzecz rozwoju i poprawy funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego należy wymienić: 
o wdrożenie do ruchu 20 sztuk nowych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i uruchomienie 

ładowarek pantografowych przy przystankach końcowych PODŁĘŻE OSIEDLE i ŁUBOWIEC PĘTLA, 
co umożliwiło elektryfikację linii 314 i 319; 

o podpisanie umowy na dostawę kolejnych 6 sztuk nowych autobusów elektrycznych; 
o uruchomienie przystanku OSIEDLE SFERA znacznie poprawiającego dostęp do komunikacji publicznej 

dla nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wachlowskiego; 
o uruchomienie wyszukiwarki połączeń w oparciu o system KiedyPrzyjedzie.pl zintegrowany z usługą 

Google Maps; 
o prezentację autobusu z ogniwem wodorowym, testy pojazdu autonomicznego oraz testy usługi 

transportu na żądanie prowadzone w Osiedlu Sfera; 
• w 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich utrzymała się tendencja spadkowa z wpływów 

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, co generowało wzrost rekompensaty wypłacanej przez 
miasto za wykonywanie usług publicznego transportu pasażerskiego. 
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12. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW 

Celem działań realizowanych w obszarze poza zapewnieniem odbiorcom odpowiedniej jakości wody w ilości 
adekwatnej do potrzeb i bez przerw w jej dostawach było również ulepszanie infrastruktury i urządzeń 
potrzebnych do produkcji i dystrybucji wody, a także wymiana urządzeń odpowiedzialnych za monitoring 
jakości wody. Gmina nadal podejmowała inicjatywy motywujące mieszkańców do rezygnacji z przestarzałych, 
nieszczelnych i nieekologicznych zbiorników bezodpływowych oraz do korzystania z nowopowstałej 
infrastruktury kanalizacyjnej.  

 

Efekty działań w obszarze: 

• na terenie miasta obowiązywała niezmieniona w stosunku do poprzedniego okresu taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Również opłaty stałe pozostały na niezmienionym 
poziomie. W roku 2021 rozpoczęte zostały prace nad wdrożeniem i uchwalaniem nowego regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta; 

• wartość nakładów inwestycyjnych na sieć wod.-kan. w 2021 roku wyniosła ogółem 24 395 tys. zł, z czego 
nakłady na sieć wodociągową 4 510 tys. zł, a na sieć kanalizacyjną 8 020 tys. zł. Na terenie miasta powstało 
6 nowych sieci wodociągowych o łącznej długości 936 m oraz 3287,32 m sieci kanalizacyjnych, w tym 
386,57 m kanalizacji tłocznej. Sieć wodociągowa w mieście, ze względu na obszar i zabudowę 
jednorodzinną według stanu na koniec 2021 roku wynosiła 822 km, w tym: sieć wodociągowa magistralna 
– 32 km, sieć wodociągowa – 400 km, przyłącza wodociągowe – 390 km, ujęcia wody pitnej głębinowej 
– 4 szt., ujęcie wody powierzchniowej – 1 szt., hydrofornie i pompownie wody – 11 szt. Z kolei długość 
miejskiej sieci kanalizacyjnej wynosiła 608 km, z czego: sieć kanalizacyjna – 405 km (ogólnospławna – 
172 km, sanitarna – 233 km), podłączenia kanalizacyjne – 203 km, tłocznie i przepompownie – 50 szt., 
oczyszczalnia ścieków – 1 szt.; 

• w ramach modernizacji infrastruktury wymienionych zostało 3612 wodomierzy głównych oraz 
zamontowanych 521 nowych, w tym 288 wodomierzy głównych i 233 wodomierze ogrodowe. Wydanych 
zostało 419 warunków technicznych dotyczących przyłączy wod.-kan., a do sieci kanalizacji sanitarnej 
podłączone zostały 262 nowe posesje. Wybudowano 126 nowych przyłączy wodociągowych o łącznej 
długości 2459 m, natomiast 53 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1286 m zostały 
wyremontowane; 

• w 2021 roku w pięciu ujęciach wody pitnej dla miasta wyprodukowano 5 004 tys. m3 wody, 
a w oczyszczalni Jeleń Dąb oczyszczonych zostało 5 868 tys. m3 ścieków. W ramach stałego nadzoru 
nad jakością wody miejskie laboratorium przebadało 2 868 próbek wody, dla których wykonanych zostało 
33 688 oznaczeń i analiz. Kontroli poddawane były także ścieki – 260 próbek, dla których wykonano 
1 211 oznaczeń i analiz; 

• w ubiegłym roku Wodociągi Jaworzno zakończyły i podsumowały realizację unikatowego i pierwszego 
w Polsce projektu naukowo-badawczego pn. “Opracowanie innowacyjnej metody usuwania 
farmaceutyków ze ścieków”, którego celem było wypracowanie pilotażowego i skutecznego procesu 
oczyszczania ścieków z farmaceutyków, opartego głównie na ich ozonowaniu. 
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13. GOSPODARKA ODPADAMI 

Procesy związane z gospodarowaniem odpadami oparte są na regularnej analizie aktualnego stanu systemu 
gospodarki odpadami w mieście, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości wytwarzanych odpadów, stanu 
infrastruktury i generowanych kosztów. Przyjęte kierunki działań mają na celu wzrost efektywności systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów czy zwiększanie udziału 
odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania – w trosce o środowisko 
oraz zdrowie i życie mieszkańców. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• od 1 marca 2021 roku, do 32 złotych od osoby (wzrost o 10 złotych), podniesiona została stawka za odbiór 
odpadów komunalnych. Konieczność ta była podyktowana ciągłym wzrostem kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami, na który wpływ miały m.in. niski poziom selektywnej zbiórki, inflacja, ceny 
energii, wzrosty wynagrodzenia minimalnego oraz opłat administracyjnych uiszczanych w instalacjach – 
czynników całkowicie niezależnych od gmin. Koszty systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku 
to kwota 30,6 mln zł. Mimo że nie udało się zbilansować kosztów funkcjonowania systemu z pobranych 
opłat, to stawki opłat za odpady w 2021 roku nie uległy kolejnej waloryzacji, a wyższe koszty systemu 
zostały zrekompensowane ze środków budżetu miasta;  

• liczba zarejestrowanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na koniec 2021 roku wynosiła 13 201, co oznacza, że systemem gospodarki odpadami zostało objętych 
36 814 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej, 20 484 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej 
oraz 21 692 mieszkańców w zabudowie mieszanej.  Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2021 
z terenu miasta wyniosła łącznie 35 727,9950 Mg, w tym: 21 979,4300 Mg odpadów zmieszanych 
i 13 748,5950 Mg odpadów selektywnie zebranych, natomiast Ilość odpadów dostarczonych do PSZOK 
to 2 184,2350 Mg; 

• w 2021 roku został sporządzony wykaz podmiotów (firm i instytucji) działających na terenie Jaworzna – 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Konieczność sporządzenia wykazu była podyktowana faktem ustawowego wyłączenia tych podmiotów 
z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez gminy i zobowiązaniem 
do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów. Weryfikacja w tym zakresie wykazała, że 740 
z 950 zaewidencjonowanych podmiotów zawarło stosowną umowę. Pozostałe posiadały deklarację 
(nieruchomości mieszane) i/lub umowę najmu (najemcy lokali użytkowych), w których uregulowały 
kwestię odbioru odpadów komunalnych. Wykaz będzie corocznie aktualizowany; 

• przy wsparciu finansowym gminy oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2021 roku kontynuowane były działania związane z usuwaniem 
odpadów azbestowych. Według przyjętych zasad udzielania dotacji miasto otrzymało na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 40 proc. kosztów kwalifikowanych, pozostałe 60 proc. wartości usługi 
sfinansowanych zostało z budżetu miasta. Kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 113 124,99 zł 
pozwoliła na usunięcie i utylizację 262,200 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie zutylizowano 
wyroby zawierające azbest ze 136 nieruchomości. 
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14. OCHRONA ZDROWIA 

Polityka miasta w obszarze zdrowia koncentruje się na realizacji działań prozdrowotnych wynikających 
z Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025 ukierunkowanych 
na zapewnienie mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i promocję zdrowego stylu 
życia. Gmina jest podmiotem tworzącym dla trzech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 
Szpitala Wielospecjalistycznego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Miasto posiada także większość udziałów w podmiocie 
medycznym Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o.  

 

Efekty działań w obszarze: 

W ramach programów polityki zdrowotnej: 
• Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna, 

skierowanego do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 3 do 18 roku 
życia, a w przypadku młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej do 25 roku 
życia – wydatkowano środki w wysokości 750 000 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło ok. 38 dzieci; 

• Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych, 
dedykowanego mieszkańcom Jaworzna powyżej 64 roku życia – wydatkowano środki w wysokości 
379 932 zł, z czego 151 972,80 zł to kwota pozyskana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Programem 
objętych zostało 286 pacjentów; 

• Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+ – wydatkowano środki 
w wysokości 33 570 zł. Programem objętych zostało 590 osób. Mniejsza liczba zaszczepionych osób, 
z zaplanowanych 1700, wynikała między innymi z uczestnictwa podmiotów leczniczych w programie 
szczepień przeciwko COVID-19. 

W 2021 roku gmina wsparła SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie udzielając dotacji z budżetu 
miasta na realizację zadania pn. “Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania 
Szpitala” w wysokości 2 000 000 zł, w ramach której sfinansowano zakup przejezdnego aparatu RTG, sprzętu 
endoskopowego i zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych. Niezależnie od powyższego 
przez cały rok szpital uzyskiwał wsparcie w postaci darowizn rzeczowych m.in. środków dezynfekcyjnych oraz 
środków ochrony indywidualnej. 
Szpital Wielospecjalistyczny nadal pełnił istotną rolę w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Od stycznia 
do czerwca, na podstawie kolejnych decyzji Wojewody Śląskiego szpital utrzymywał od 25 do 80 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 4 respiratorowe z kardiomonitorem oraz możliwością 
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Na potrzeby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
szpital przystosował Oddział Rehabilitacyjny oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Oddziałem 
Neonatologicznym, co spowodowało czasowe zawieszenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z tego 
zakresu. Po okresie przejściowym, w którym utrzymywanych było 14 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia (w tym 1 respiratorowe), w listopadzie decyzją Wojewody Śląskiego, szpital ponownie stopniowo 
zwiększał (do 34) liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Pomimo działań prewencyjnych, szpital nie uniknął 
okresowego wystąpienia ogniska zakażeń, co skutkowało czasowym ograniczeniem przyjęć do 4 oddziałów: 
Chorób Wewnętrznych, Kardiologicznego, Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej oraz 
Neurologii.  
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Szpital Wielospecjalistyczny otrzymał status szpitala węzłowego, realizującego szczepienia dla personelu 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą z terenu miasta, aptek oraz pozostałych jednostek 
z tzw. grupy “0”, a także dla kadry placówek edukacyjnych. Od maja do lipca szpital prowadził Punkt Szczepień 
Powszechnych dla osób zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19. Mimo utrudnień związanych 
z pandemią w oddziałach szpitalnych przyjmowani byli pacjenci do diagnostyki i leczenia oraz zabiegów 
operacyjnych w trybie planowanym oraz pilnym. Bez dłuższych przerw w udzielaniu świadczeń funkcjonowały 
też poradnie specjalistyczne oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.  
W 2021 roku w szpitalu przyjętych zostało 18 960 pacjentów (w tym 825 zarażonych wirusem SARS-CoV-2), 
w Poradniach Specjalistycznych udzielono 46 235 porad, natomiast w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej świadczenia otrzymało 14 315 pacjentów. 
 
W zakresie usług wielospecjalistycznych świadczonych przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niepełnosprawnych: 
• z pobytu dziennego skorzystało łącznie 55 dzieci, w tym 42 z terenu Jaworzna, które ze względu na dużą 

niesprawność ruchową i/lub głębokie upośledzenie umysłowe, nie znalazły miejsca w ogólnodostępnych 
placówkach oświatowych. Dzieciom tym, oprócz kompleksowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, 
Ośrodek zapewnił odpłatny transport oraz całodzienne, płatne wyżywienie; 

• w ramach programu zdrowotnego przeprowadzono: 3361 terapii rewalidacyjnych, 5730 terapii 
funkcjonalno-opiekuńczych oraz 3361 zabaw ruchowych; 

• w ramach ambulatoryjnej wczesnej interwencji z rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
finansowanych przez NFZ skorzystało 486 dzieci. Zrealizowano łącznie 17 944 osobodni; 

• w ramach pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej wykonano 1250 cykli zabiegowych oraz 1458 wizyt 
fizjoterapeutycznych; 

• w poradni rehabilitacyjnej udzielono 392 porady; 
• w poradni logopedycznej udzielono 427 porad. 

W zakresie działalności SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego: 
• w ramach umowy zawartej ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano 

około 18 849 osobodni rocznie, dla ok. 52 pacjentów miesięcznie; 
• w ramach programu zdrowotnego zrealizowano 286 konsultacji geriatrycznych i rehabilitacyjnych 

oraz wykonano 3475 zabiegów fizjoterapeutycznych; 
• w ramach projektu pn. “Śląskie Pomaga” pozyskano dotację na zakup środków ochrony osobistej 

oraz środków do dezynfekcji, w wysokości 28 000,00 zł; 
• z pozyskanego projektu grantowego, w kwocie 195 976,93 zł wypłacono dodatki do wynagrodzeń 

uprawnionym pracownikom; 
• w celu zabezpieczenia pracowników w sprzęt jednorazowy oraz środki odkażające pozyskano darowizny 

rzeczowe na kwotę 27 317,20 zł. 

W 2021 roku Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. realizował świadczenia medyczne we wszystkich 
placówkach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w wybranych placówkach w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pomimo trwającej pandemii, Spółka nie tylko wykonała limity 
wynikające z pierwotnych kontraktów z NFZ ale również realizowała świadczenia ponadlimitowe. W roku 
sprawozdawczym w ramach swojej działalności ZLO:  

• kontynuował realizację projektu unijnego PRZYJAZNE ŚRODOWISKO, programu kompleksowych usług 
zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie. Osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, samotne, 
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w tym osoby starsze po 65 roku życia korzystały ze świadczeń opiekuńczych, lekarskich, 
psychologicznych, rehabilitacyjnych i pielęgniarskich. Pacjenci (21 osób), których stan tego wymagał, 
zostali objęci całodobową opieką telemedyczną. W 2021 roku z programu skorzystały 33 osoby; 

• kontynuował projekt unijny MAM APETYT NA ZDROWIE, obejmujący działania zdrowotne w zakresie 
profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt w całości został ukończony 
przez 630 dzieci i ich rodziców oraz przez 78 nauczycieli. Realizacja projektu potwierdziła, że nadwaga 
i otyłość są nie tylko problemem globalnym, ale dotykającym również najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta; 

• zapewniał stałą dostępność do porad psychologiczno-psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w ramach 
funkcjonującej w strukturze Spółki Poradni psychologicznej dla dzieci AZYMUT. W 2021 roku udzielono 
ogółem 3180 porad, w tym: lekarza psychiatry 367, psychologa 2734, innego terapeuty 79. Ponad 
1000 osób skorzystało z udziału w organizowanych przez Poradnię webinariach. Utrzymujące się 
ogromne zapotrzebowanie na porady w obszarach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci 
i młodzieży powoduje, że czas oczekiwania na objęcie opieką w Poradni wynosi ok. 6 miesięcy, a na wizytę 
u psychiatry dziecięcego ok. 10 miesięcy; 

• przyjął łącznie 261 442 pacjentów w ramach umów POZ, AOS, Stomatologii i Opieki psychiatrycznej. 
W ramach umowy POZ udzielonych zostało 160 360 porad. 2096 pacjentów skorzystało z prowadzonych 
przez Spółkę programów profilaktycznych dotyczących chorób krążenia, raka szyjki macicy, gruźlicy oraz 
programu Profilaktyka 40 PLUS oraz ZLO OK. W ramach grup dyspanseryjnych opieką objęto 
5653 pacjentów przewlekle chorych; 

• zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych zaszczepił 6375 dzieci, co stanowiło 93% populacji objętej 
szczepieniami obowiązkowymi. Poza szczepieniami obowiązkowymi zaszczepiono 1286 osób, 
w tym 821 przeciwko grypie; 

• realizował badania profilaktyczne pracowników w ramach umów zawartych z zakładami pracy wykonując 
łącznie 4823 badania; 

• uczestniczył w procesie szczepień przeciwko COVID-19, podając łącznie 43 234 dawki szczepionki, 
w tym 10 056 dawek w przychodniach należących do spółki, 32 015 w powszechnym punkcie szczepień, 
a 1163 dawki w miejscu zamieszkania pacjenta, w DPS i Hospicjum oraz w mobilnych punktach szczepień, 
w tym w autobusie szczepiennym. Od 17 grudnia 2021 roku w przychodni MCM rozpoczęto realizację 
szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat, szczepiąc do końca roku 403 dzieci; 

• podejmował działania ułatwiające pacjentom dostęp do świadczeń medycznych oraz ukierunkowane 
na wzrost świadczonych usług: modernizacja centrali telefonicznej, modernizacja centralnej rejestracji, 
zwiększenie dostępności telefonicznej, poprawa systemu kolejkowania, doposażanie poradni i pracowni 
w nowy sprzęt medyczny, adaptacja pomieszczeń pod gabinety lekarskie. 

W 2021 roku gmina we współpracy z Zespołem Lecznictwa Otwartego prowadziła “Kampanię profilaktyki 
cukrzycy i otyłości wśród dzieci i młodzieży – bezpłatne badania przesiewowe dla uczniów klas VII szkół 
podstawowych”, adresowaną do uczniów, rodziców oraz nauczycieli 20 jaworznickich szkół podstawowych, 
obejmującą akcję informacyjno-edukacyjną, warsztaty dla uczniów, bezpłatne badania oraz konsultacje 
dietetyczne dla dzieci z ujawnionymi problemami dot. podwyższonych wartości poziomu cukru i/lub wagi. 
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15. SPRAWY SPOŁECZNE 

Działania miasta w sferze społecznej wykonywane są przy wielopłaszczyznowej współpracy z jednostkami 
systemu pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Powiatowym Urzędem Pracy, 
organizacjami pozarządowymi i szeregiem instytucji z terenu miasta. Cele i kierunki przedsięwzięć 
w odniesieniu do problemów oraz wyzwań społecznych określają polityki i programy strategiczne, 
w szczególności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2021-2030. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
W 2021 roku Ośrodek podejmował działania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Jaworznie na lata 2021-2030: 

• w ramach celu Aktywna polityka senioralna kontynuował realizację: 
o wsparcia w Klubie Senior+ przy u. Matejki 24d oraz ul. Bocznej 7k, polegającego w szczególności 

na umożliwieniu seniorom korzystania z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty 
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. Wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Przystań” realizował 
również działania w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 18, zatrudniając w ramach 
zadania fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego oraz osobę prowadzącą trening pamięci. 
W ramach powyższych działań wsparciem zostało objętych 106 seniorów, w tym 60 osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

o projektu Usługi Opiekuńcze w Jaworznie, służącego eliminowaniu zagrożenia wykluczeniem 
społecznym, umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym niezależne 
życie w środowisku lokalnym, poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych w tym 
specjalistycznych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 
oraz opiekę higieniczną w miejscu zamieszkania. W roku 2021 wsparciem zostało objętych 
17 osób;  

• w ramach celów Wspieranie systemu pieczy zastępczej oraz Podnoszenie kwalifikacji kadr 
i dostosowanie do aktualnych potrzeb systemu pomocy społecznej realizował projekt Nowy wymiar 
Pieczy Zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie, którego celem jest poprawa jakości 
i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej poprzez 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr oraz rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej, 
pracę asystentów rodziny, promowanie rodzicielstwa zastępczego, pracę z rodzinami biologicznymi 
oraz rodzinami wspierającymi. W ramach projektu wsparciem objęto 133 osoby: 54 dorosłych 
i 79 dzieci; 

• w ramach celu Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju dla rodzin z dziećmi oraz zapewnienie 
im pomocy w trudnych sytuacjach realizował projekt Opieka Wytchnieniowa edycja 2021, który miał 
na celu zapobieganie wypaleniu członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 
Programem objęte zostały 24 osoby: 22 dorosłych oraz 2 dzieci;  

• na podstawie zaleceń Wojewody Śląskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia 
osobom przebywającym na kwarantannie. Liczba mieszkańców, z którymi nawiązano kontakt 
telefoniczny to 21 053 osoby. 
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W ramach udzielanego wsparcia: 
o codziennie na podstawie raportów przekazywanych przez Sanepid nawiązywano kontakt 

telefoniczny z wszystkimi osobami w celu ustalenia czy mają zabezpieczone potrzeby 
żywieniowe na czas kwarantanny, informując o możliwościach uzyskania pomocy w tym 
zakresie; 

o odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, udzielano pomocy w zakresie: 
dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, zakupu leków, wyprowadzania psa, wynoszenia 
śmieci, umożliwienia rozmowy z psychologiem, zapewnienia opieki nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi a mieszkającymi oddzielnie, dostarczenia paczki żywnościowej w związku 
z brakiem środków finansowych; 

o zapewniano pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach poniżej 
70 roku życia), które pozostawały w domu w związku z obawą przed zakażeniem COVID-19. 
Działania realizowane były w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
Wspieraj Seniora. Wsparcie polegało na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Koszty 
zakupów pokrywał senior. W 2021 roku z pomocy w tym zakresie skorzystało 69 osób. 
Z programu, nie mogły skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

• Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
Centrum obsługuje 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, zapewniające całodobową opiekę dzieciom oraz 
młodzieży, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Powiatowa Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawcza zlokalizowana w dzielnicy Bory dysponowała 20 miejscami dla dzieci, natomiast Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom” na Osiedlu Stałym – 14 miejscami. W 2021 roku obie placówki 
objęły opieką łącznie 45 dzieci w wieku od 4 do 20 lat. W trakcie roku przyjęto 9 nowych dzieci, natomiast 
odeszło 4 dzieci z powodu usamodzielnienia (3 os.) oraz przejścia do rodziny zastępczej (1 os.) Jedna osoba 
w trakcie roku została przeniesiona z PPOW do POW „Dobry Dom”. Oprócz indywidualnej pomocy i wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego w placówkach systematycznie prowadzone były różnorodne zorganizowane 
formy pracy z dzieckiem, tj. psychostymulacja dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwoju, korygowanie 
zaburzeń emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, zajęcia psychoedukacyjne, korekcyjno-
kompensacyjne oraz trening zastępowania agresji. Realizowano również programy autorskie mające na celu 
zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i rekreacji z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, obowiązującego z powodu pandemii. Wszystkie dzieci zostały również objęte pomocą  
i wsparciem w realizacji obowiązku szkolnego, szczególnie w okresie nauki zdalnej. 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
W ramach działalności Ośrodka w 2021 roku: 

o świadczono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla osób i rodzin będących 
w sytuacjach kryzysowych i zgłaszających się o pomoc lub doświadczających przemocy, włącznie 
z udzieleniem im schronienia w mieszkaniu chronionym; 

o prowadzono grupy oraz spotkania indywidualne dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 
o udzielono pomocy terapeutycznej i psychoprofilaktycznej dla osób i rodzin z problemami narkomanii; 
o realizowano spotkania indywidualne i grupowe dla osób i rodzin zwiększając ich kompetencje 

wychowawcze; 
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o w ramach prowadzonej świetlicy “Cichy Kącik” zapewniono dzieciom alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu oraz zajęcia socjoterapeutyczne. 

Łącznie w trakcie minionego roku Ośrodek przyjął 2178 osób, udzielając 4033 świadczenia, w ramach spotkań 
indywidualnych (3779 świadczeń dla 602 osób) i grupowych (254 świadczenia dla 1576 osób). 

• Dom Pomocy Społecznej 
Działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 ma na celu zapewnienie 
potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości) oraz realizację usług 
opiekuńczych (całodobowa opieka) i usług wspomagających (zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, 
socjoterapia, muzykoterapia, biblioterapia oraz terapia zajęciowa i usprawniająca ruch (kinezyterapia, 
fizykoterapia). Placówka dysponuje 108 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. W 2021 roku 
do Domu Pomocy przyjęto 53 nowych mieszkańców, 30 osób zmarło, 6 osobom udało się usamodzielnić, 
4 zrezygnowały z pobytu w DPS a 2 osoby przeniesiono do innych domów opieki. W związku z koniecznością 
zapobiegania zakażeniu COVID-19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom szczególnie 
narażonym na poważne konsekwencje w przypadku zarażenia, w 2021 roku w placówce wprowadzano 
na krótki czas zakaz odwiedzin i wyjścia mieszkańców poza teren DPS. Ok. 95 % mieszkańców DPS zostało 
zaszczepionych przeciwko COVID-19. 
Ponadto w trakcie roku dokonywano remontów pomieszczeń i zakupów niezbędnego wyposażenia. W celu 
umożliwienia mieszkańcom kontaktu z rodziną i bliskimi w okresie pandemii, rozbudowano wewnętrzną sieć 
WiFi umożliwiając tym samym, wszystkim zainteresowanym, dostęp do sieci Internet. 

• Żłobek Miejski 
Żłobek Miejski przy ul. 3 Maja 16 w 2021 roku objął opieką 50 dzieci, zapewniając im opiekę w warunkach 
zbliżonych do warunków domowych, w tym opiekę pielęgnacyjną oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
i edukacyjne. 4 stycznia 2021 roku rozpoczęła działalność filia Żłobka Miejskiego przy ul. Towarowej 61 
(budynek Przedszkola Miejskiego nr 26), w ramach której utworzono 70 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach projektu Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 w jaworznickim żłobku. W filii Żłobka bezpłatną opieką zostało objętych 
94 dzieci. Miasto nadal dofinansowywało niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce działające na naszym terenie. 
Wysokość dotacji wynosiła 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko, zamieszkałe w Jaworznie, objęte opieką 
w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie. Łącznie na ten cel przeznaczone zostało 919 800,00 zł.  
W 2021 roku Żłobek Miejski przystąpił do gminnego programu Edukacja Przyszłości, którego priorytetem jest 
efektywne wsparcie rodziców dzieci będących pod opieką placówki.  

• Powiatowy Urząd Pracy 
W 2021 roku Urząd Pracy rozpoczął realizację Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy w Jaworznie na lata 2021-2030, ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorczości oraz kreowanie 
obszarów współpracy otoczenia biznesu. W toku bieżącej działalności Powiatowy Urząd Pracy: 
• w ramach usług poradnictwa zawodowego aktywnie włączył się do uczestnictwa w Ogólnopolskim 

Tygodniu Kariery, zorganizował seminarium informacyjno-promocyjne Pracodawco – bądź siłą napędową 
kariery swojego pracownika, organizował bezpłatne konsultacje telefoniczne dla osób zainteresowanych 
tematyką poradnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, 
przeprowadził indywidualne konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych otwarciem własnej 
firmy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, udzielił ponad 100 informacji zawodowych oraz 
354 porad zawodowych, przeprowadził 18 prelekcji dla 376 uczniów i zainicjował punkty konsultacyjne 
dla uczniów szkół podstawowych z zakresu wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, z których 
skorzystało 17 osób; 
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• podejmował działania w celu budowania profesjonalnej sieci doradztwa w środowisku lokalnym, 
m.in.: wspierając osoby z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji zawodowej w ramach działalności 
Punktu Informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością przy Miejskim Zespole ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, udzielając – w ramach podpisanego porozumienia – porad zawodowych 
dla podopiecznych Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Azymut (24 porady dla 10 osób), 
kontynuując współpracę z psychologiem w ramach projektu finansowego z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – udzielono 196 porad dla 12 osób, utrzymując kontakty 
z nauczycielami i doradcami zawodowymi placówek oświatowych – ZSP2, ZSP3 i CKZiU; 

• podejmował działania w celu budowania partnerskiego modelu współpracy z pracodawcami 
i instytucjami rynku pracy organizując Wakacyjne Targi Pracy, V edycję Jaworznickiego Dnia Biznesu, 
webinaria skierowane do pracodawców, w tym webinarium Cudzoziemcy w Polsce – legalność pobytu, 
zatrudnienia, adaptacja oraz przeprowadzając badania lokalnego rynku; 

• realizował 8 projektów i 5 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy, Unii Europejskiej oraz 
PFRON. Urząd pozyskał również dodatkowe środki z Funduszu Pracy na realizację dwóch projektów 
pilotażowych Laboratorium biznesu oraz Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia. 

 
W 2021 roku działaniami aktywizacyjnymi objęto 2132 osoby, w tym poprzez poradnictwo zawodowe – 
1464 osoby, usługi i instrumenty rynku pracy – 668 osób. 93 osoby zostały objęte wsparciem w formie 
bezzwrotnego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (w tym 52 osoby podjęły 
samozatrudnienie). 72 osoby zostały objęte zatrudnieniem w ramach zawartych z przedsiębiorcami umów 
o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia nowo powstałych stanowisk pracy. Do współpracy 
pozyskano 50 nowych pracodawców. W dyspozycji Urzędu pozostawało 1511 ofert pracy. 

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (1 025 200,00 zł) zawarto 54 umowy na kształcenie 
ustawiczne pracowników i pracodawców, obejmując wsparciem 182 osoby. W ubiegłym roku Urząd 
kontynuował realizację zadań wynikających z pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz 
realizował nowe działania związane z udzielaniem dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności dla mikro i małego przedsiębiorcy. Na ten cel pozyskano 9 mln zł, a wsparcie otrzymało około 
1200 podmiotów (samozatrudnieni, MŚP, organizacje pozarządowe).  

Według wskaźników opublikowanych w 2021 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
jaworznicki PUP osiągał najlepszą efektywność zatrudnieniową w naszym województwie, tj. 92,55 proc. 
(dla porównania kraj 85,35 proc.), z kolei kosztową 9257 zł (kraj 11 971 zł). 
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16. ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY 

 
Polityka miasta w tym obszarze ukierunkowana jest na racjonalne dysponowanie gminnym zasobem 
mieszkaniowym i tworzenie warunków mieszkaniowych zaspokajających potrzeby lokalowe członków 
wspólnoty samorządowej, poprzez m.in. poprawę stanu technicznego budynków i lokali oraz dostosowanie 
liczby i struktury mieszkań do aktualnych potrzeb mieszkaniowych. Miasto podejmowało również starania 
dla realizacji nowych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. 

 

• Przydziały mieszkań z zasobu gminnego 
Realizacja przydziału lokali w 2021 roku kształtowała się następująco: 

• na podstawie listy osób zakwalifikowanych na najem lokalu na czas nieoznaczony przydzielono 
łącznie 5 lokali mieszkalnych; 

• 4 lokale zostały przyznane w związku z koniecznością przekwaterowania; 
• dokonano 2 zamian (zakończonych podpisaniem umowy najmu lokalu) poprawiających warunki 

mieszkaniowe rodzin; 
• dokonano 4 zamian mieszkań między kontrahentami na podstawie zgodnie złożonych wniosków, 

zawierając na tej podstawie 8 nowych umów najmu; 
• przeprowadzono 33 regulacje tytułu prawnego (wstąpienia, przepisania, przywrócenia tytułu 

prawnego); 
• zapewniono 1 lokal wychowankom pieczy zastępczej; 
• dokonano 1 przekwalifikowania najmu socjalnego lokalu na lokal mieszkalny; 
• w ramach programu Mieszkanie za remont zawarto łącznie 20 umów najmu lokali na czas 

nieoznaczony z osobami, które nie zakończyły remontu w roku 2020; 
• złożono 25 ofert zawarcia umów najmu socjalnego lokalu w związku z realizacją wyroków 

eksmisyjnych; 
• zapewniono 3 pomieszczenia tymczasowe zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym; 
• zawarto 25 umów najmu socjalnego lokalu na kolejny okres. 

 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku na przydział mieszkania, zgodnie z listą osób zakwalifikowanych na najem 
lokalu na czas nieoznaczony, oczekiwało 17 rodzin, z kolei na najem socjalny lokalu 62 rodziny. Na realizację 
oczekiwały również 303 wyroki eksmisyjne (z zasobów gminnych, spółdzielni mieszkaniowych, innych 
podmiotów oraz osób prywatnych).  
 
• Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 
W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył 7 209 463,84 zł na remonty 
i ulepszenie gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym 3 929 969,75 zł we wspólnotach mieszkaniowych. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku zasób mieszkaniowy miasta wynosił 2713 mieszkań o łącznej powierzchni 
115 903,52 m2. 

• Budownictwo społeczne 
W 2021 roku Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuowało budowę Osiedla SFERA. 
W ramach przedsięwzięcia Osiedle SFERA IV w lutym 2021 roku oddano do eksploatacji 23 mieszkania 
na własność. W listopadzie przekazano klucze do 63 mieszkań na wynajem. Do końca 2021 roku powstało 
w tej lokalizacji łącznie 306 mieszkań na wynajem i 69 mieszkań własnościowych. 

Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie na mieszkania na terenie miasta, JTBS w 2021 zakończyło 
przygotowanie dokumentacji i uzyskało pozwolenie na budowę 200 mieszkań w nowym Osiedlu JTBS 



31 

 

31 

 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 31 

na Skałce. Pierwszy etap inwestycji obejmującej 100 mieszkań zlokalizowanych w pięciu budynkach uzyskał 
dofinansowanie z trzech rządowych źródeł wsparcia budownictwa społecznego. Łącznie w latach 2022-2028 
w Osiedlu JTBS na Skałce powstanie 440 mieszkań w 22 czterokondygnacyjnych, jednoklatkowych budynkach 
wyposażonych w windy wraz z miejscami parkingowymi usytuowanymi na zewnętrznych granicach osiedla.  

W ramach działalności dodatkowej w sierpniu 2021 roku Spółka rozpoczęła realizację I etapu budowy Osiedla 
SFERA Południe obejmującego 38 mieszkań na własność. Osiedle będzie realizowane w latach 2021-2026 
i będzie posiadało łącznie 247 mieszkań w 25 małych kameralnych budynkach.  
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17. OŚWIATA 

 
System jaworznickiej oświaty obejmuje przedszkola, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, a także 
publiczne prowadzone przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. 
Rok 2021 to kolejny rok wyzwań dla edukacji, głębokich zmian w sposobie myślenia o szkole i procesie 
kształcenia uczniów. 

 
Według stanu na 31 grudnia 2021 roku miasto było organem prowadzącym dla 50 oświatowych jednostek 
budżetowych: 17 samodzielnych przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 18 samodzielnych 
szkół podstawowych, 2 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 3 zespołów szkół ponadpodstawowych, 
1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Zgodnie z ewidencją przedszkoli, 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora 
finansów publicznych, na terenie Jaworzna na koniec 2021 roku funkcjonowały 43 takie placówki (o 1 szkołę 
mniej w porównaniu do roku 2020), w tym między innymi 11 przedszkoli dotowanych przez gminę, 
1 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 1 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, 1 Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, 4 szkoły policealne, w tym 2 medyczne, 3 niepubliczne szkoły podstawowe 
oraz 1 Liceum Ogólnokształcące. 
 
Efekty działań w obszarze: 

• Wychowanie przedszkolne 
Wychowaniem przedszkolnym z populacji dzieci w wieku 3-6 lat objętych zostało 2655 dzieci (53 mniej 
w porównaniu do roku 2020), w tym w wieku 3-5 lat 1936 dzieci oraz 719 dzieci w wieku 6 lat, które objęte 
są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Tym samym gmina zapewniła miejsca wszystkim 
dzieciom, których rodzice zgłosili chęć kontynuacji uczęszczania do przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, a także dzieciom, które brały udział 
w postępowaniu rekrutacyjnym z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. We wszystkich miejskich 
przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zapewniono dzieciom możliwość 
korzystania z pięciogodzinnych bezpłatnych zajęć w zakresie realizacji podstawy programowej, zaś w czasie 
przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, pobierana była opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu. 

• Szkoły podstawowe 
Od 1 września 2021 roku gmina była organem prowadzącym dla 22 szkół podstawowych, w tym  1 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i 3 w zespołach szkolno-przedszkolnych. W szkołach tych obowiązek szkolny 
realizowało 6587 uczniów (214 uczniów mniej w porównaniu z rokiem 2020). 

Kształcenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Nauczycielskiej 20, której budynek został wyłączony 
z użytkowania z powodu szkód górniczych, nadal odbywało się w dostosowanym okresowo do działalności 
oświatowej budynku przy ul. Sportowej 1, do którego zapewniono uczniom dowóz. 

• Szkoły ponadpodstawowe 
We wrześniu 2021 roku w wyniku reformy systemu edukacji kształcenie w szkołach ponadpodstawowych 
rozpoczął trzeci rocznik absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, tj.: 758 uczniów (o 53 uczniów 
więcej niż w 2020 roku). W szkołach ponadpodstawowych, dla których miasto było organem prowadzącym, 
obowiązek nauki od 1 września 2021 roku realizowało łącznie 3061 uczniów (32 uczniów mniej niż w roku 
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2020). W szkołach ponadpodstawowych naukę w klasach I, II i III kontynuowało 763 uczniów liceów 
ogólnokształcących, w klasach I, II, III i IV 2018 uczniów techników oraz w klasach I, II i III szkół branżowych 
I stopnia 280 uczniów. 

• Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Gmina, w różnych formach wspierała kształcenie dzieci i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, 
zapewniając im specjalną organizację nauki. Kształcenie specjalne organizowane było w 3 przedszkolach 
z oddziałami integracyjnymi w tym, w 1 przedszkolu w oddziałach specjalnych, w 3 szkołach podstawowych 
z oddziałami integracyjnymi, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II oraz oddziałach 
ogólnodostępnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w formie 
edukacji włączającej. Nadal przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie funkcjonował Wiodący 
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zapewniając różnorodne zajęcia w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. W 2021 roku gmina wykorzystała przeznaczone na ten cel środki 
w kwocie 139 838,35 zł (o 30 824,41 zł więcej niż w roku 2020), realizując łącznie 2316 godzin zajęć wsparcia, 
w tym 310 w ramach przeprowadzonej diagnozy, wydając 112 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju u dzieci młodszych (o 498 godzin więcej w porównaniu z rokiem 2020). Wczesne wspomaganie 
rozwoju prowadzone było również w 2 miejskich przedszkolach. 

W 2021 roku, w związku z trwającą pandemią, w miejskim środowisku oświatowym nadal występowała 
potrzeba dostosowywania organizacji pracy do ciągłej zmienności w zakresie funkcjonowania jednostek 
oświatowych. Czasowe ograniczenia kształcenia stacjonarnego z jednoczesnym wprowadzaniem kształcenia 
zdalnego bądź hybrydowego, skutkowały koniecznością ponownego wykorzystywania stosowanych 
już w poprzednim roku metod i technik kształcenia na odległość. Kompleksowe rozwiązania, wdrożone 
jednocześnie we wszystkich miejskich jednostkach oświatowych, pozwoliły na zapewnienie dalszej 
standaryzacji usług edukacyjnych, cyfrowe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a także kontynuację 
budowania kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Korzystanie z jednolitej platformy komunikacyjnej 
Office 365 Education, w tym Microsoft Teams przez wszystkie miejskie przedszkola, szkoły, placówki 
oświatowe oraz Wydział Edukacji pozwoliło na skuteczne zarządzanie oświatą w mieście, wdrożenie 
projektowego stylu pracy dyrektorów, wygodną organizację pracy zdalnej nauczycieli i uczniów, organizację 
spotkań oraz komunikację zdalną ze wszystkimi jednostkami oświatowymi w mieście.  

W 2021 roku Jaworzno otrzymało z rezerwy subwencji oświatowej środki w wysokości 313 250,00 zł (w części 
powiatowej 113 050,00 zł i w części gminnej 200 200,00 zł), na realizację zajęć wspomagających uczniów 
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia były realizowane w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 
oraz w szkole niepublicznej. Ogółem zajęcia zrealizowały 34 szkoły. 

• Nagradzanie osiągnięć nauczycieli i uczniów 
W 2021 roku nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymało 
52 nauczycieli. Wartość wypłaconych nagród wyniosła 192 400,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionej młodzieży 
w 2021 roku przeznaczona została kwota 52 000,00 zł. Stypendia otrzymało 26 uczniów. 
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18. KULTURA 

Kultura i ochrona dziedzictwa obejmuje szereg działań mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych 
mieszkańców. Na lokalny potencjał w tym obszarze oraz tworzenie warunków do rozwoju i upowszechnia 
kultury w mieście miały wpływ 4 flagowe samorządowe instytucje kultury, które stworzyły szereg możliwości 
uczestnictwa w życiu kulturalnym (Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ATElier Kultury w Jaworznie, Muzeum 
Miasta Jaworzna, Miejska Biblioteka Publiczna) i 1 placówka oświatowo-wychowawcza (Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Jaworzniaków). 

Miasto aktywnie wspierało prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji i organizacji poprzez 
współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prywatne. Łączna kwota dotacji przeznaczonych przez gminę  na działalność samorządowych 
instytucji kultury w 2021 roku wyniosła 22 127 744 zł. 

W 2021 roku Jaworzno świętowało wyjątkowy jubileusz 120-lecia uzyskania praw miejskich. Z tej okazji 
instytucje kultury zaproponowały wiele ciekawych wydarzeń nawiązujących do historii miasta, wśród nich 
m.in.: spotkanie promujące wydawnictwo pt. "Jaworznicki Słownik Biograficzny, cz. I", prezentacja 
jaworznickiego banknotu kolekcjonerskiego wydanego z okazji 120-lecia Jaworzna, Gala Koncertowa 
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Archetti, Orkiestry eM Band i solistów, konferencja naukowa 
pt. "Jaworzno – kierunek dziedzictwo (tożsamość, zabytki, kultura)". Wydarzeniem towarzyszącym była 
uroczystość nadania wyższego stopnia oficerskiego lotnikowi śp. Karolowi Pniakowi połączona z projekcją 
filmu pt. "Kosa" oraz wystawą pamiątek. Program obchodów uzupełniały liczne wystawy, spotkania, lekcje 
multimedialne, warsztaty plastyczne i inne wydarzenia, których inicjatorami były jednostki kultury, 
organizacje, stowarzyszenia, placówki edukacyjne i mieszkańcy Jaworzna. 
 
Efekty działań w obszarze: 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu: 
Święto Rodziny – impreza pozwalająca aktywnie spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Chętni mogli zagrać 
w wielkoformatowe gry oraz włączyć się do udziału w zabawach zręcznościowych; Dni Jaworzna, które 
z uwagi na kwestię bezpieczeństwa uczestników miały formę koncertów objazdowych. Muzycy, 
przemieszczający się specjalnym autokarem, zagrali 30 minutowe koncerty w pięciu punktach miasta; 
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne poluZONE prowadzone przez członków zespołu Poluzjanci, w ramach 
których zorganizowano koncerty cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców całego regionu.  
Koncert finałowy odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków i był transmitowany w streamie 
online na platformie YouTube; Dożynki Miejskie zainaugurowane mszą świętą w kolegiacie św. Wojciecha 
i św. Katarzyny i uświetnione barwnym korowodem uczestników, a także prezentacją wyrobów regionalnych; 
Z rodziną w plenerze – cykl tematycznych pikników rodzinnych. W ramach działalności 6 klubów 
dzielnicowych prowadzone były zajęcia z ceramiki, pirografii, szycia, plastyki, tańca, filmu, muzyki, teatru. 
W 2021 roku MCKiS zorganizowało 316 wydarzeń kulturalnych i 255 warsztatów, w których uczestniczyło 
49 357 osób. Łączna liczba wyświetleń warsztatów artystycznych w ramach projektu „Kultura on-line” 
wyniosła 82 091. Kwota wydatkowana przez instytucję na imprezy kulturalne w 2021 roku to 436 545,13 zł. 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności ATElier Kultury: 
Gala Koncertowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Archetti i Orkiestry Rozrywkowej eM Band z udziałem 
solistów: Anny Surmy, Wiolety Malchar i Bogumiła Stelmacha – zorganizowana z okazji 120-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Jaworzno; koncerty: Marcin Wyrostek & Corazon oraz Orkiestra Kameralna Archetti, 
„Summer in the city” – eM Band Orkiestra z udziałem Kamila Franczaka, Zaduszki Jazzowe – eM Band 
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Orkiestra z udziałem Karoliny Leszko; spektakl teatralny „Między niebem, a nie wiem” w reżyserii Kamila 
Bzukały. W ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2 funkcjonowała Galeria Kameralna prezentująca sztukę 
współczesną autorstwa artystów, studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Kadra 
instruktorska placówki przeprowadziła w 2021 roku liczne zajęcia warsztatowe z dziedziny muzyki, tańca, 
teatru, plastyki, sztuki. W ramach przedsięwzięcia “Kultura on-line" ATElier zaproponowała 1130 materiałów, 
a łączny zasięg postów to 835 089 wyświetleń. Liczba wydarzeń zorganizowanych w 2021, w tym zajęć 
edukacyjnych i warsztatów wyniosła 106, a liczba uczestników wydarzeń 9152. Kwota wydatkowana 
na wydarzenia kulturalne w 2021 roku w ramach działalności ATElier to 191 593,01 zł. 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Muzeum Miasta Jaworzna:   

o wystawy: Jaworzno na starej fotografii, Józef Murzyn – wystawa rzeźby, Utracone oblicza – 
zorganizowana we współpracy z MKiDN, której towarzyszyły wykłady plenerowe skierowane 
do młodzieży z jaworznickich szkół, Powstania Śląskie 1919-1921 – zorganizowana we współpracy 
z IPN Katowice, Leopold Tyrmand – o stylu bycia w kontrze, Bez kompromisu – wystawa plakatu ASP 
Wrocław, Tomasz Pietrek, Michał Matoszko i studenci (ASP Wrocław) – wystawa plakatu, 
Paweł Olchawa – Imaginacje, Retrospekcje – wystawa malarstwa absolwentów Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, Wystawa plenerowa z okazji 120-lecia uzyskania praw 
miejskich, Wystawa fotografii i grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego; 

o prelekcje/konferencje/współprace: wykład 120 lat praw miejskich zorganizowany dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Jaworznie, współorganizacja i udział w konferencji JAWORZNO-KIERUNEK 
DZIEDZICTWO (tożsamość, zabytki, kultura), IV ogólnopolska konferencja naukowa Jaworzno 
interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną 
nad wydaniem Jaworznickiego Słownika Biograficznego; 

o wydawnictwa, które ukazały się w 2021 roku: album Długoszyn na starej fotografii. Jarosław Sawiak 
oraz 7 katalogów wystaw.  

W ramach działalności edukacyjnej i artystycznej w prowadzonych przez Muzeum 7 warsztatach 
tematycznych wzięło udział łącznie 255 osób, w warsztatach z zakresu rękodzieła – 280 osób, w wycieczkach 
terenowych 240 osób, a w prowadzonych lekcjach muzealnych ok. 120 osób. Łącznie w 79 wydarzeniach 
zorganizowanych na przestrzeni 2021 roku uczestniczyły 1792 osoby. Kwota wydatkowana na wydarzenia 
muzealne/instalacje/wystawy/konferencje historyczne w 2021 roku to 56 261,72 zł. 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Spotkania autorskie z: Marcinem Koziołem, Danutą Noszczyńską, Marcinem Szczygłem, Edytą Jungowską, 
Urszulą Kępką, Jolantą Bartoś, Krzysztofem Piersą, Grzegorzem Kasdepke, Łukaszem Kowalczukiem, Piotrem 
Derlatką, Agnieszką Kaźmierczyk, Ewą Nowak, Jarosławem Sawiakiem, Katarzyną Kołodziej, Grażyną Borowik-
Pieniek, Alicją Dudek, Adamem Faberem oraz spotkanie z zespołem redakcyjnym I tomu Jaworznickiego 
Słownika Biograficznego, wydanego przez Bibliotekę w ramach obchodów 120. rocznicy nadania praw 
miejskich Jaworznu; koncerty/recitale: Piotra Wyleżoła i Szymona Miki, Joachima Mencla, „Babskie histeryjki 
– piosenki Mariana Hemara” w wykonaniu Agnieszki Greinert, „Charlie Parker Plays Bossa Nova (what if)” - 
Miłosza Konarskiego i Wojciecha Rejdycha z zespołem; wystawy i wernisaże: Wciąż się dzieje – grupy 
artystycznej „na przekór”, Zbiór prac fantastycznych – fotografie Mateusza Kulawika, Chomik europejski – 
fotografie Łukasza Koby, SpoTKANIE – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworznie, Jaworzniccy bohaterowie 
w walce o niepodległość, Pędzlem, nitką i dłutem malowane – prezentacja prac pokonkursowych, Nagatywy 
– Jakuba Byrczka, Pilot Karol Pniak – żołnierz, bohater, Włóczykij z obiektywem – Ewy Madej; Collage – 
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Ewy Sierpińskiej; Moja galeria – Janusza Maciążka; Inspiracje – Joanny Partyki; gry mobilne: Zagraj z Małym 
Księciem, Kapliczki Jaworzna; Ogólnopolski Konkurs Literacki o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna.  
W 2021 roku Biblioteka realizowała następujące projekty czytelnicze z zakresu kultury i edukacji, na które 
pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 141 702 zł:  

o Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 3 – projekt w ramach programu Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Partnerstwo dla książki, koordynowany przez Instytut 
Książki. Jego założeniem było przeprowadzenie 7 cykli warsztatowo-edukacyjnych aktywizujących 
i integrujących czytelników z różnych grup wiekowych; 

o Kompas Kreatywnego Bibliotekarza – projekt w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu – Partnerstwo dla książki, koordynowany przez Instytut Książki. Program 
zakładał realizację cyklu szkoleń służących poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kompetencji kadry 
bibliotekarskiej; 

o Sieci w sieci – projekt profilaktyczny, będący częścią kampanii miejskiej Jaworzno mówi STOP 
cyberprzemocy. Dofinansowany z budżetu gminy, z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie jaworznickich szkół 
podstawowych i średnich; 

o Mała książka – wielki człowiek – projekt inicjowany i koordynowany przez Instytut Książki, 
popularyzujący czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców miasta – dzieci od 3 do 6 lat; 

o Świąteczne nastroje – mikołajkowa inicjatywa o charakterze integrującym pokolenia, 
popularyzującym literaturę, rozwijającym zdolności artystyczne. Adresatami projektu były dzieci, 
młodzież oraz seniorzy; 

o Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Projekt Biblioteki Narodowej realizowany 
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, zwiększający czytelnikom dostęp do nowości książkowych. 

W 1471 wydarzeniach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę wzięło udział łącznie 25 885 osób. 
W ramach działalności online Biblioteka przygotowała 1677 postów w mediach społecznościowych 
i na blogach, 12 audycji i podcastów, 64 prezentacje multimedialne, 202 konkursy i quizy oraz filmiki 
promujące bibliotekę, czytelnictwo i wydarzenia miejskie. W ofercie biblioteki znalazły się również inne 
wydarzenia, które prezentowane były w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz kanale 
YouTube – w sumie 184 inicjatywy. Reasumując w 2021 roku MBP opublikowała w sieci 2090 artykułów 
(filmów, recenzji, prezentacji, postów, audycji itp.), które zostały wyświetlone przez 29 092 internautów. 
W 2021 roku Biblioteka zarejestrowała 22 907 czytelników, a łączna liczba wypożyczeń wyniosła 526 491. 
Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o 12 172 nowe woluminy oraz 1231 nowych materiałów audiowizualnych, 
na które wydatkowano 297 380,94 zł. 

• Nagrody w dziedzinie kultury 
W listopadzie 2021 roku wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, które otrzymały: 

o za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – Pani Anna Korczyk; 
o za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury – Pani Katarzyna Pokuta; 
o za jubileusz pracy twórczej – Pani Iwona Brandys. 

W 2021 roku trzy jaworznickie bibliotekarki: Pani Hanna Kuciel, Pani Aleksandra Bzowska i Pani Anna 
Ptaszkiewicz-Godzina zostały wyróżnione odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony 
dla Kultury Polskiej.
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19. SPORT 

Działania miasta w obszarze związanym ze sportem ukierunkowane były na zapewnienie warunków 
organizacyjnych i infrastrukturalnych do uprawiania sportu i czerpania z niego walorów zdrowotnych 
i rekreacyjnych. Były to m. in. przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i udostępnianiem gminnych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych oraz zapewnieniem ogólnodostępnej oferty sportowej w postaci programów 
i zajęć sportowych, a także imprez i wydarzeń. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• W 2021 roku na dotacje celowe dla 23 klubów sportowych przeznaczone zostały środki w wysokości 
950 000 zł. 367 500 zł przeznaczono na stypendia sportowe dla 36 zawodników reprezentujących 
dyscypliny: lekkoatletykę, szermierkę, boks, judo, siatkówkę mężczyzn. Dodatkowo zabezpieczono środki 
finansowe na nagrody sportowe, które rozdysponowano w wysokości 64 000 zł. Nagrody otrzymało 
30 zawodników, uprawiających następujące dyscypliny: szachy, lekkoatletykę, akrobatykę sportową, 
wspinaczkę sportową, narciarstwo wodne, karate, zapasy, tenis, badminton, bilard.  

• W 2021 roku miasto zorganizowało wiele ciekawych wydarzeń sportowych w różnych dyscyplinach, m.in.: 
o Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą, z trasą obejmującą kilka odcinków do wyboru, o łącznej 

długości 22 km. W spływie wystartowało 225 zawodników, w tym 88 z Jaworzna; 
o 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie Seniorów, zorganizowane we współpracy 

z Klubem Wolant, w których uczestniczyło 238 zawodników, rozgrywających mecze w trzech 
kategoriach; 

o 25. Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km i 10 km, największa impreza lekkoatletyczna w Jaworznie 
z udziałem blisko 400 zawodników z kraju i zagranicy; 

o Gala Boksu Zawodowego Babilon Boxing Show z Polsatem, na której w walce wieczoru w kategorii 
super średniej zmierzył się Kanadyjczyk Ryan Ford z Łukaszem Staniochą; 

o Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację, na starcie którego stanęło 84 zawodników z Jaworzna i miast 
sąsiednich. Do pokonania były trasy wybrane przez zawodnika: 2 piesze (rekreacyjna – 15 km, długa 
– 20 km) oraz 2 rowerowe (rekreacyjna – 25 km, długa – 45 km), a zadaniem uczestników było 
znalezienie punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie; 

o Otwarte Mistrzostwa Jaworzna w Badmintonie im. Mirosława Ciołczyka – impreza 
współorganizowana z Klubem Wolant, w której wystartowało ponad 100 zawodników; 

o Regaty Kajakowe, organizowane na OWR Sosina, w których wzięło udział prawie 
50 kajakarzy. Zawodnicy mieli do pokonania ok. 6 kilometrowy dystans w pięciu kategoriach 
do wyboru; 

o Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich Dzieci i Młodzieży im. Janusza Gortata, zorganizowany przez 
Akademię Boksu Roberta Gortata. W turnieju wzięło udział 46 pięściarzy z roczników 2007 i 2008, 
w tym 18 dziewcząt i 28 chłopców. Zawodnicy reprezentowali kluby bokserskie m.in. z Koszalina, 
Piaseczna, Szczytna, Brzeska i Wałcza.  Jaworzno reprezentowali pięściarze z Akademii Boksu i Jawor 
Teamu. W finale stoczono 17 pojedynków; 

o Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Roberta Kopytka, w którym zawodnicy jaworznickiego Jawor 
Teamu, zmierzyli się z Islandczykami reprezentującymi klub Hnefaleikafélag Kópavogs. Łącznie 
w ramach turnieju stoczono trzynaście walk, osiem międzynarodowych i pięć krajowych. 
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• Miasto może się poszczycić wieloma osiągnięciami jaworznickich sportowców zdobytymi w 2021 roku, 
zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej: IX m. w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio 
w szermierce zdobyte przez Patrycję Haręzę; I m. w Mistrzostwach Świata i Europy w Bilardzie 
dla Dominika Jarząbka; III m. w Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Judo wywalczone przez 
Aleksandrę Masternak i Patryka Urbana; III m. w Mistrzostwach Europy Młodziczek w Boksie zdobyte 
przez Martynę Jarząbek. 
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20. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 
W 2021 roku kontynuowane były działania zakładające między innymi szeroką współpracę samorządu 
z jednostkami czuwającymi nad poprawą bezpieczeństwa w gminie. Głównym programem kierunkowym 
w tym zakresie jest Program Poprawy Bezpieczeństwa „Tarcza”, nastawiony na eliminowanie przestępczości 
pospolitej, wybryków chuligańskich i wandalizmu. W związku z trwającą na terenie kraju epidemią COVID-19, 
aktywność w tym obszarze w dużej części koncentrowała się na działaniach zapobiegawczych 
i organizacyjnych związanych z doposażeniem służb i jednostek miejskich w sprzęt i środki ochronne. 

 
Efekty działań w obszarze: 

• Program Poprawy Bezpieczeństwa “Tarcza” 
o W ramach bieżących działań Programu "Tarcza", nastawionego na eliminowanie przestępczości 

pospolitej, wybryków chuligańskich i wandalizmu, w 2021 roku zareagowano na 375 zgłoszeń. 
o Realizując zapisy uchwały Nr XXVIII/371/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów 
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2021 r., gmina 
sfinansowała nadgodziny w ramach służb dodatkowych funkcjonariuszy, przeznaczając na ten cel 
240 000,00 zł. 

o Koszt utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta w 2021 roku wyniósł 259 059,42 zł. Ilość 
kamer monitoringu wizyjnego miasta (94 kamery) oraz systemu monitoringu wjazdów i wyjazdów 
(40 kamer) pozostaje na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych. 

o Mając na uwadze poprawę istniejących warunków pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji 
oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, gmina przekazała 
w 2021 roku środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu 
służbowego. 

• Porządek publiczny 
W 2021 roku Straż Miejska realizując zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego w zakresie: 
utrzymania czystości i porządku, porządku publicznego oraz kontroli ruchu drogowego podejmowała 
działania oraz interwencje, w następstwie których: 

o Czystość i porządek – skontrolowano 497 posesji prywatnych, ujawniając 15 przypadków spalania 
odpadów oraz 59 przypadków niezgodnego z przepisami pozbywania się nieczystości płynnych; 
sprawdzono 72 stanowiska kontenerowe pod kątem utrzymywania czystości przez osoby nimi 
zarządzające; ujawniono 153 zanieczyszczone nieruchomości i tereny zielone doprowadzając 
do uprzątnięcia 132 z nich. 

o Porządek publiczny – w wyniku interwencji podjętych wobec osób spożywających alkohol 
lub będących pod jego wpływem w miejscu publicznym odwieziono 358 osób nietrzeźwych 
do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, a 28 osób do miejsca 
zamieszkania – zastosowano 88 pouczeń, nałożono 246 mandatów. W związku z epidemią COVID-19 
dokonano 4328 kontroli w tym 1544 kontrole placów publicznych, 1082 kontrole placów zabaw, 
1376 kontroli parków miejskich, 152 kontrole placówek handlowych oraz 174 kontrole innych miejsc 
publicznych (stacje paliw, targowiska miejskie, dworzec PKP), nakładając 38 mandatów karnych 
i stosując 121 środków oddziaływania wychowawczego w związku z nieprzestrzeganiem określonych 
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ograniczeń nakazów i zakazów. Przeciwdziałając bezdomności zwierząt odłowiono i przewieziono 
do schroniska 117 zwierząt, wspólnie z lekarzem weterynarii podjęto 187 interwencji wobec rannych 
i chorych zwierząt, zrealizowano 90 zgłoszeń dotyczących złych warunków bytowych zwierząt. 
Podjęto 144 interwencje wobec osób nie sprawujących należytej opieki nad swoimi zwierzętami, 
pouczając 70 właścicieli, nakładając 72 mandaty karne, kierując wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego przeciwko 2 osobom. 

o Bezpieczeństwo w komunikacji – podjęto 240 interwencji w związku z wykroczeniami w ruchu 
drogowym, doprowadzono do usunięcia 54 długotrwale nieużytkowanych pojazdów, w większości 
pojazdy zostały usunięte po interwencji Straży Miejskiej przez ich właścicieli, w 6 przypadkach 
strażnicy odholowali pojazd na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 2021 roku 
strażnicy miejscy pouczyli 188 osób, nałożyli 49 mandatów karnych i skierowali 3 wnioski do sądu 
w związku z ujawnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym. 

o Monitoring – prowadząc obserwację przestrzeni publicznej za pomocą kamer systemu monitoringu 
wizyjnego rozmieszczonych na terenie osiedli mieszkaniowych ujawniono 195 zdarzeń. 

• Ochrona przeciwpożarowa 
W Jaworznie działa sześć ochotniczych straży pożarnych: Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, 
Długoszyn, Jeleń. Cztery z nich: OSP Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Długoszyn i Osiedle Stałe włączone 
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki są odpowiednio wyposażone 
w pojazdy pożarnicze, sprzęt ratowniczy oraz ratowniczą łódź motorową. Posiadają pełny skład osobowy 
liczący 135 wyszkolonych strażaków, uprawnionych do udziału we wszelkich działaniach ratowniczych. 
Ogółem OSP w mieście zrzeszają 321 osób oraz 91 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

o Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na finansowanie realizacji zadań OSP w 2021 roku wynosiła 
884 814,00 złotych, w tym wydatki bieżące 334 814,00 zł natomiast wydatki inwestycyjne 
550 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Osiedle Stałe i OSP 
Ciężkowice. 

o W trzecim kwartale 2021 roku OSP Osiedle Stałe zostały przekazane środki finansowe na zakup 
samochodu pożarniczego w łącznej wysokości 400 000,00 zł, z czego 300 000,00 zł stanowiła dotacja 
celowa z budżetu miasta, natomiast 100 000,00 zł pochodziło ze środków Marszałka Województwa 
Śląskiego. Pozostała kwota to wkład własny OSP oraz środki ze źródeł zewnętrznych. W październiku 
2021 roku sfinalizowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za łączną kwotę 
848 700,00 zł. 

o W czwartym kwartale 2021 roku jednostka OSP Ciężkowice otrzymała z budżetu miasta dotację 
celową na zakup samochodu pożarniczego na łączną kwotę 150 000,00 zł. Zakup specjalnego 
samochodu do przewozu osób i wyposażenia kwatermistrzowskiego, za łączną kwotę 149 998,00 zł 
sfinalizowano w listopadzie. 

o Jednostki OSP brały udział w złożonych akcjach ratowniczych wspierających działania KM PSP oraz 
zabezpieczały imprezy miejskie. W 2021 roku jednostki OSP wzięły udział w 250 akcjach ratowniczych: 
pożarach – 55 razy, miejscowych zagrożeniach oraz zabezpieczeniu rejonu operacyjnego KM PSP 
Jaworzno – 183 razy, fałszywych alarmach – 12 razy. Ponadto, w czerwcu ubiegłego roku jednostki 
OSP pod nadzorem KM PSP brały udział w ćwiczeniach sprawdzających Miejski Plan Ratowniczy 
na terenie Azot Biznes Park w Jaworznie. 
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21.  PROMOCJA GMINY 

Polityka promocyjno-informacyjna gminy obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których 
prezentowane są przedsięwzięcia, dorobek i walory Jaworzna, potencjał gospodarczy i serwis usług. Zasoby 
dostępnych środków mają służyć efektywnej komunikacji Urzędu z mieszkańcami, pobudzać 
i ukierunkowywać ich potrzeby.  

 
Efekty działań w obszarze: 
 
Na zakres oddziaływania skutecznej promocji mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 
Zjawiskiem, które w 2021 roku najbardziej wpłynęło na plany oraz działania informacyjne i promocyjne była 
trwająca drugi rok z rzędu pandemia wirusa SARS-CoV-2. By odpowiednio szybko i rzetelnie przekazywać 
informacje, nie burząc jednocześnie pozytywnych konotacji bardzo rozpoznawanej marki Jaworzna, 
przebudowana została cała struktura informacyjna gminy. Komunikaty i informacje związane z pandemią 
koronawirusa stanowiły dużą część z przekazywanych informacji, głównie dotyczących możliwości 
zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Materiały dot. m.in. profilaktyki szczepień, organizowanych 
plenerowych czy powszechnych punktów szczepień publikowano na miejskiej stronie internetowej, miejskich 
portalach społecznościowych, w prasie lokalnej i regionalnej, gazecie przystankowej, a materiały video 
na profilu miasta na kanale YouTube. Nadal, ważnym zagadnieniem dla miasta były wprowadzane ułatwienia 
organizacyjno-finansowe dla przedsiębiorców, a także pakiety rozwiązań dla mieszkańców, które znalazły się 
w jaworznickiej Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców (ATOM). Jaworznicki ATOM został 
uruchomiony w II kwartale 2020 roku jako zestaw kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, 
zasilających jaworznicką służbę zdrowia, wpływających na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomagających 
gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią i był kontynuowany także w ubiegłym roku. 
Z powodu pandemii zaplanowane ważne wydarzenia i obchody takie jak np. 120-lecie nadania Jaworznu praw 
miejskich (z okazji tego wydarzenia wydano banknot okolicznościowy, powstał również Jaworznicki Słownik 
Biograficzny), Dni Jaworzna czy Dożynki Miejskie, odbyły się w ograniczonym zakresie i z zachowaniem 
obowiązujących norm sanitarnych. Dwa lata pandemii nie zatrzymały jednak inwestycji w Jaworznie, które 
były prezentowane dostępnymi kanałami informacyjnymi. Zapewnienie odpowiednich przychodów i podstaw 
ekonomicznych miasta było celem – prowadzonych wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami – kampanii 
promujących sprzedaż gminnych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych. Dzięki intensyfikacji działań 
promocyjnych i teleinformatycznych, łącznie kilkadziesiąt działek gminnych oraz usługowych znalazło nowych 
nabywców. 

Rok 2021 to trwający w kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Miasto angażowało się w wiele 
akcji popularyzujących to przedsięwzięcie, podkreślających jego znaczenie i zachęcających mieszkańców 
do udziału w spisie.    

Gmina przystąpiła także do cyklicznego badania opinii mieszkańców Jaworzna, które zostało przeprowadzone 
przez Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w terminie 13-16 grudnia, metodą 
CATI. Przebadano reprezentatywną próbę ̨N=600 pełnoletnich mieszkańców Jaworzna. Raport z badań został 
opublikowany na www.um.jaworzno.pl. Gmina zleca badania co dwa lata a jego wyniki pozwalają poznać 
bieżące potrzeby mieszkańców.  
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Narzędzia informacyjne oraz medialne zaangażowanie gminy:  

• Pracownicy Referatu Prasowego prowadzili miejską stronę internetową www.um.jaworzno.pl, 
wpisaną do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach, zgodną z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Miasta (SIWZ) oraz systemem WCAG 2.0 dla osób z niepełnosprawnościami. 
Średnio każdego miesiąca, na miejskiej stronie internetowej w 2021 roku, publikowanych było 
50 informacji.    

• W bieżącej pracy na rzecz promocji Jaworzna intensywnie wykorzystywane były media 
społecznościowe takie jak: Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram, na których prowadzone 
są oficjalne profile miasta. Łączna liczba osób obserwujących profile miasta w wymienionych 
mediach na koniec 2021 roku to blisko 13 tys. osób (najwięcej na Facebooku – 11,1 tys. osób). 
Jednostki i spółki miejskie w swoich działaniach informacyjnych i promocyjnych wykorzystywały 
zarówno tradycyjne nośniki, strony internetowe, jak i media społecznościowe. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu wydawało tygodnik prasowy Puls Jaworzna. W gminie funkcjonował, administrowany 
przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, portal www.jaworzno.pl oraz profil na Facebooku JaworznoPL. 
W najtrudniejszych momentach pandemii, przekazywano na bieżąco pilne i najważniejsze informacje 
w mediach społecznościowych.  

• Publikowano także materiały w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Zlecane ogłoszenia 
dotyczyły szerokiego spektrum działalności miasta. W minionym roku – ze względu na wprowadzony 
w kraju stan zagrożenia epidemicznego – duży nacisk został położony na informowanie mieszkańców 
o szczepieniach przeciwko COVID-19.    

• W 2021 roku wydano 10 numerów Gazety Przystankowej, zamieszczanej w witrynach przystanków 
autobusowych, a w wersji elektronicznej publikowanej na stronie Urzędu Miejskiego. Ponadto – 
w ramach zawartej umowy – miasto zrealizowało w ciągu roku 30 filmowych materiałów 
promocyjno-informacyjnych.  

• Wykorzystywano również inne formy docierania do mieszkańców np. listy kierowane bezpośrednio 
do jaworznian, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz do jaworznickich parafii. Drukowane 
i kolportowane były plakaty, a także banery większego formatu, które w 2021 roku dotyczyły głównie 
tematyki związanej z pandemią koronawirusa i szczepień przeciwko COVID-19. 

  
Konsultacje społeczne i patronaty  

Pod konsultacje poddana została kolejna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. spotkania 
tematyczne, konferencje, debaty). Ze względu na pandemię koronawirusa konsultacje w 2021 roku były 
prowadzone zdalnie. Cała procedura wyboru zwycięskich projektów przeprowadzona została zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Ponadto, w całym 2021 roku miasto wspierało wydarzenia sportowe, 
kulturalne i edukacyjne organizowane m.in. przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe. 
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22. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach w sferze zadań publicznych 
ma ogromne znaczenie w zwiększaniu integracji społecznej, realizacji zasady pomocniczości, budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzeniu dialogu społecznego. Wypracowany w mieście model 
współpracy z organizacjami pozarządowymi pozwala na efektywną realizację zadań i osiąganie zakładanych 
celów. 
 

Efekty działań w obszarze:  

Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy 
Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonych zostało 14 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, obejmującej działania na rzecz seniorów, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
w trudnej sytuacji życiowej; 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”; 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie”; 

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

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej; 

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym”; 

• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Profilaktyka nie musi być nudna”, „Razem 

możemy więcej”, „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”, „Profilaktyczne wakacje 2021”, „Twoja 
przyszłość”. 

Ponadto w trybie małych zleceń zawarto 10 umów na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym 
lub regionalnym, których termin realizacji nie przekraczał 90 dni, a wysokość dofinansowania 
lub finansowania nie przekraczała kwoty 10 000,00 zł. Łączna ilość środków przekazanych na realizację zadań 
publicznych w 2021 roku to 3 272 211,00 zł. 
W listopadzie 2021 roku odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych w formie webinarium (online). 
Elektroniczna forma przekazu była wymuszona sytuacją epidemiologiczną w kraju. W ramach forum 
przeprowadzono część szkoleniową w zakresie dwóch istotnych tematów: „Zmiany w przepisach dotyczących 
organizacji pozarządowych – rok 2021 i plany na przyszłość” oraz „Wybrane trudności życia w Internecie: 
uzależnienia, cyberprzemoc”. 
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23. BUDŻET OBYWATELSKI 

Nabór wniosków do 9. edycji JBO odbywał się w oparciu o uchwałę Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z 28 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna oraz zarządzenie Nr PI.0050.144.2021 Prezydenta 
Miasta Jaworzna z 14 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego 
na 2022 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego 
na 2022 rok oraz wzoru formularza wniosku i wzoru karty głosowania na potrzeby przeprowadzenia 
konsultacji. Rok 2021 to także realizacja zwycięskich projektów z ósmej edycji JBO. 

 
 
Efekty działań w obszarze: 
 
• Łączna pula środków przeznaczona na projekty w JBO 2022 to kwota 3,2 mln zł (0,5% wydatków gminy 

za 2020 rok zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu). Wybór zadań 
odbywał się w dwóch przedziałach kwotowych: 1,8 mln zł na realizację zadań publicznych dużych 
tj. powyżej 200 tys. zł i 1,4 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego: 1 mln zł na zadania 
do 200 tys. zł oraz 400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem 
i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego. 

• W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 11 zadań. Konsultacje związanie z wyborem 
zwycięskich projektów prowadzane były od kwietnia do października 2021 roku. Ich realizacja została 
zaplanowana w budżecie miasta na 2022 rok. 

• Mieszkańcy oddali łącznie 31 827 głosów (6420 głosów oddanych elektronicznie i 25 407 oddanych 
tradycyjnie), z czego 30 070 głosów ważnych i 1757 głosów nieważnych. Po raz pierwszy w tej edycji JBO 
mieszkańcy mogli głosować według nowych zasad tj. wskazując dwa projekty z listy wniosków 
poddanych pod głosowanie. 

• W 2021 roku przystąpiono także do realizacji czterech zwycięskich zadań wyłonionych w 8. edycji JBO. 
Ukończono 3 zadania, a realizacja jednego z przyczyn proceduralnych została przesunięta na rok 
budżetowy 2022. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich edycji JBO publikowane są na tematycznej stronie 
http://www.jaworzno.pl/jbo 
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24. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Na mocy zawartych umów i porozumień miastami partnerskimi Jaworzna, w stanu na 31 grudnia 2021 roku 
pozostawały: Szigethalom (Węgry), Hereford (Wielka Brytania), Karvina (Czechy) oraz Yiwu (Chiny). 

 

Efekty działań w obszarze 

Model współpracy pomiędzy miastami partnerskimi opiera się na organizacji wizyt i spotkań tematycznych 
przedstawicieli z różnych obszarów funkcjonowania miast, także środowisk związanych z kulturą, edukacją, 
sportem czy biznesem. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami takich spotkań pozwala wzajemnie 
inspirować się i prowadzi do powstania nowych, ciekawych pomysłów, które mogą przynieść realne zmiany 
w środowiskach lokalnych.  

Niestety trwająca pandemia koronawirusa COVID-19 skutecznie uniemożliwiła realizację większości działań 
w sferze współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie.  

Do skutku doszła wizyta w Szigethalom na Węgrzech, zorganizowana 16-19 września 2021 r.,  podczas której 
jaworznicka delegacja miała okazję zapoznania się z działaniami realizowanymi przez węgierskie władze 
w aspekcie prorodzinnym, integrującym lokalną społeczność. Uczestnicy delegacji mieli także możliwość 
odwiedzenia stolicy Węgier – Budapesztu.  

W mieście Hereford nastąpiła zmian na stanowisku burmistrza. Na kadencję 2021-2022, na urząd burmistrza 
został wybrany Pan Paul Stevens. 
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25. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, jak również 
zmieniające się warunki wynikające z procesów globalizacji, zmian demograficznych i zielonej transformacji 
gospodarki. Przedsięwzięcia w obszarze społecznym i infrastrukturalnym realizowane są w oparciu 
o poszanowanie zrównoważonego rozwoju, a ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej 
i wzmacnianie pozycji Jaworzna. 

 

Efekty działań w obszarze:  

W 2021 roku gmina realizowała 73 przedsięwzięcia finansowane ze źródeł zewnętrznych, z czego 42 zostały 
zakończone, a 31 pozostaje w trakcie realizacji. 

Realizowane projekty dotyczyły następujących obszarów tematycznych: Ochrona środowiska (7); 
Infrastruktura społeczna (2); Praca, działania i integracja społeczna (16); Kultura (13); Infrastruktura 
edukacyjna (4); Infrastruktura drogowa (8); Edukacja (14); Transport i mobilność miejska (1); Cyfryzacja (2); 
Bezpieczeństwo (1); Ochrona zdrowia (5). 

Miasto złożyło także wnioski o dofinansowanie 38 nowych przedsięwzięć. 

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych i realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe 
przy udziale funduszy zewnętrznych oraz wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w 2021 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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26. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 

Na inwestycje realizowane przez miasto w 2021 roku wydatkowano 20 625 306,49 zł. Przedsięwzięcia 
inwestycyjne mają zapewnić miastu między innych infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną 
czy infrastrukturę dla sfery użyteczności publicznej. Priorytetem miasta w tym obszarze jest podnoszenie 
komfortu życia mieszkańców. 

Realizacje prowadzone w 2021 roku w zakresie inwestycji i remontów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego 
Raportu. 
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27. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W 2021 roku przeprowadzono 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: 24, 
•  procedury regulaminowe: 28. 

Wydatkowane środki wg sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2021 rok, przekazanego prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych: 

• w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie przepisów ustawy: 
68 640 844,18 zł netto, 

• w wyniku postępowań prowadzonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy: 
6 536 053,57 zł netto. 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych w 2021 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie: www.bip.jaworzno.pl 
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28. WYKONANIE UCHWAŁ RADY 

Rada Miejska – organ stanowiący i kontrolny, wybierany na pięcioletnią kadencję – rozstrzyga o wszystkich 
sprawach z zakresu działania gminy, podejmując uchwały lub zajmując stanowiska niewywołujące skutków 
prawnych. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych zwołanych przez 
Przewodniczącego w miarę potrzeb. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy. W 2021 roku Rada Miejska 
w Jaworznie obradowała łącznie na 11 sesjach zwyczajnych, na których podjęła 144 uchwały. 

 

W roku 2021 Rada Miejska w Jaworznie stanowiła w formie uchwał o sprawach z zakresu: 
• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 
• zdrowia i spraw społecznych, 
• gospodarowania mieniem, 
• urbanistyki i architektury, 
• bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
• nadzoru właścicielskiego, 
• finansów i podatków, 
• edukacji, kultury i sportu, 
• współpracy społecznej i działalności gospodarczej, 
• funkcjonowania Rady Miejskiej. 

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne w 2021 roku Rada Miejska obradowała wyłącznie na posiedzeniach 
zdalnych. Liczba wszystkich podjętych w trakcie roku uchwał wyniosła 144. Podjęte uchwały zostały 
wykonane zgodnie z wydanymi zarządzeniami i zawartymi umowami. W stosunku do 3 uchwał Wojewoda 
Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność.  

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie w 2021 roku wraz z określeniem 
sposobu ich wykonania zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 
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29. GMINA W CZASIE PANDEMII 

Za nami kolejny rok pod znakiem pandemii wirusa COVID-19, zmieniły się jednak obszary zaangażowania 
miast w tym zakresie. O ile w 2020 roku działania samorządów skupione były m.in. na pomocy 
przedsiębiorcom, przeorganizowywaniu funkcjonowania oświaty czy służby zdrowia, to rok 2021 poza 
kontynuacją wypracowanych procedur, przyniósł nowe wyzwania związane chociażby z organizacją 
masowych punktów szczepień. Dynamiczna sytuacja pandemiczna i regionalne obostrzenia generowały 
konieczność podejmowania decyzji pozwalających zabezpieczać funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców 
na względnie normalnym poziomie. 

 
Przegląd ważniejszych działań: 
• Kontynuowano cykliczne posiedzenia Sztabu Kryzysowego COVID-19 Jaworzno koordynującego 

działania miejskich służb i instytucji w celu zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem 
się epidemii, odpowiedzialnego za wdrażanie środków zapobiegających skutkom epidemii, bieżącą 
ocenę sytuacji, analizę zagrożeń i rekomendację propozycji rozwiązań. 

• Istotną sferą działań podejmowanych przez miasto nadal była kampania informacyjna skierowana 
do mieszkańców. Komunikaty i informacje związane z pandemią koronawirusa stanowiły dużą część 
z przekazywanych informacji, dotyczących głównie profilaktyki szczepień oraz organizowanych 
plenerowych i powszechnych punktów szczepień. 

• Na podstawie decyzji i zarządzeń Wojewody Śląskiego Straż Miejska współpracowała z Komendą Miejską 
Policji, wykonując zadania adekwatne do nakładanych obostrzeń, skoncentrowane m.in. na kontroli 
przestrzegania reżimu sanitarnego w placówkach handlowych, przestrzeni publicznej i w pojazdach 
komunikacji publicznej, przeprowadzaniu działań kontrolnych w zakresie gromadzenia się osób 
w miejscach publicznych, placach publicznych, placach zabaw, parkach miejskich. Przeprowadzono 
249 łączonych patroli. 

• Dla mieszkańców uruchomione zostały podstawowe punkty szczepień w ośrodkach zdrowia 
(przychodnie ZLO, Centrum Medycyny Rodzinnej "Medicus", PŚZiPZ "Elvita", NZOZ "Pro-Familia-Med" 
GLAMED) oraz cztery powszechne punkty szczepień (Sala Gimnastyczna Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu przy al. Piłsudskiego, Hala Sportowa Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Inwalidów 
Wojennych, część poradni przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Chełmońskiego, ATElier 
Kultury przy ul. Mickiewicza). ZLO realizował również szczepienia wyjazdowe: w miejscu zamieszkania 
pacjenta, w placówkach DPS i Hospicjum oraz w mobilnych punktach szczepień, w tym w autobusie 
szczepiennym. 

• Na terenie Stadionu Azotania nadal funkcjonował mobilny punkt poboru materiału biologicznego 
do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, który wykonywał bezpłatne badania na podstawie 
skierowania lekarza POZ. W punkcie można też było wykonać komercyjnie badanie RT-PCR i badanie 
antygenowe. 

• W miejskim środowisku oświatowym wciąż konieczne było dostosowywanie organizacji pracy do ciągłej 
zmienności w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych. Czasowe ograniczenia kształcenia 
stacjonarnego z jednoczesnym wprowadzaniem kształcenia zdalnego bądź hybrydowego, skutkowały 
koniecznością ponownego wykorzystywania stosowanych już w poprzednim roku metod i technik 
kształcenia na odległość.   
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• Działalność miejskich instytucji kultury w znacznym zakresie przeniosła się do sieci, przybierając formy 
cyklicznych postów, audycji, podcastów, prezentacji mulimedialnych czy filmów. Łącznie mieszkańcom 
udostępniono 4096 materiałów on-line, które znalazły blisko milion odbiorców. 

• W ramach działań pomocowych ATOM 2.0 wprowadzono nowe zwolnienia i ulgi w podatkach i opłatach 
dla małych i mikroprzedsiębiorstw.  W zakresie Tarczy Antykryzysowej PUP realizował nowe działania 
związane z udzielaniem dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro 
i małego przedsiębiorcy określonych branż, dzięki pozyskanym 9 mln zł wsparcie otrzymało około 
1200 podmiotów. 

• Pomimo przejściowych trudności nie uległa zawieszeniu działalność Urzędu Miejskiego, miejskich 
jednostek i instytucji, a bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywała się z zachowaniem bezpiecznych 
warunków i zasad sanitarnych. 
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2021 rok 

 
WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI I JEDNOSTKI PODLEGŁE 

PRZY UDZIALE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2021 ROKU 
 
 

PROJEKTY ZREALIZOWANE 

L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

1 „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania 
flotą pojazdów” 
Okres realizacji: październik 2017 r. - grudzień 2021 r. 
Celem projektu było zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego publicznego transportu 
zbiorowego, poprzez zakup 20 elektrycznych autobusów (5 szt. 10-metrowych oraz 15 szt. 
12-metrowych). W ramach zadania zostały również dostarczone i zamontowane: 
ładowarki Plug-in (10 szt.) przy ul. Krakowskiej 9, ładowarki pantografowe (5 szt.) 
na pętlach przy ul. Krakowskiej, Osiedlu Podłęże i ul. Katowickiej (Łubowiec) oraz stacja 
transformatorowa (1 szt.) przy ul. Krakowskiej 9 – pętla. 

57.740.685,00 zł 39.843.024,38 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

17.897.660,62 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Biuro 
Gospodarki 

Komunalnej/ 
Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej 

2 „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego 
akwenu Sosina w Jaworznie” 
Okres realizacji: listopad 2017 r. - lipiec 2021 r. 
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu, składała się z 3 etapów: 
- budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
- mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, 
zielony parking, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń projektowana, 
- wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku – budowa przepompowni, odmulenie dna. 

33.233.360,95 zł 20.573.798,24 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

 
 

12.659.562,71 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 2 

L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

3 
 

„Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie  – Park Podłęże” 
Okres realizacji: kwiecień 2018 r. - listopad 2021 r. 
W ramach przedsięwzięcia wykonano: wycinkę drzew i krzewów w złym stanie 
fitosanitarnym, inwazyjnych oraz kolidujących z planowanym zagospodarowaniem; nowe 
nasadzenia (trawy ozdobne, pnącza, łąka kwietna, drzewa, krzewy, byliny); roboty 
rozbiórkowe nawierzchni i elementów zagospodarowania; demontaż istniejącego 
oświetlenia i realizację nowych elementów oświetlenia LED; system monitoringu; sieci 
kablowe doprowadzające energię do nowych obiektów; schody w północnej, środkowej 
i południowej części parku; fontannę przy głównym wejściu oraz inne elementy małej 
architektury; nowe nawierzchnie; ogrodzenie parku; prace wodno-kanalizacyjne. 
Obszar parku został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7.116.572,00 zł 2.291.724,89 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

 

4.824.847,11 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

4 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna" 
Okres realizacji: lipiec 2021 r. - wrzesień 2021 r. 
Programem były objęte nieruchomości ujęte w "Inwentaryzacji szczegółowej wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna" oraz stanowiące własność osób 
fizycznych. W ramach zadania wykonano: 12 demontaży z budynków mieszkalnych  
(28,050 Mg odpadu), 24 demontaże z budynków gospodarczych (32,230 Mg odpadu), 
100 odbiorów odpadów (201,920 Mg). Łącznie zutylizowano i przekazano na składowisko 
odpadów niebezpiecznych 262,200 Mg wyrobów azbestowych. 

113.124,99 zł 45.249,99 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

67.875,00 zł Biuro Gospodarki 
Komunalnej 

5 „Objęcie przez Gminę Miasta Jaworzna udziałów w istniejącym Jaworznickim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Jaworznie” 
Okres realizacji: listopad 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizowaną inwestycję mieszkaniową – 
63 mieszkania na wynajem w ramach „Budowy Osiedla Sfera – IV przedsięwzięcie 
inwestycyjne”. Inwestycja po jej zakończeniu będzie eksploatowana na zasadach najmu, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego. Łączny szacunkowy koszt realizowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego wynosi 11.698.989,94 zł. 

1.169.000,00 zł 1.169.000,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju 
Mieszkalnictwa 

0,00 zł Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego 

6 „Program Modernizacji remiz OSP – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna 
w latach 2015-2021” 
Okres realizacji: czerwiec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Projekt polegał na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Osiedle Stałe. 

400.000,00 zł 100.000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Śląskiego 

300.000,00 zł Wydział Zarządzania 
Kryzysowego 

i Ochrony Ludności 
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L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

7 „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, 
mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) 
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” 
Okres realizacji: czerwiec 2021 r.  - wrzesień 2021 r. 
W ramach projektu zorganizowano plenerowe punkty szczepień na terenie Jaworzna, 
w których zaszczepiło się 715 mieszkańców. Wydrukowano: 8500 sztuk informatora 
dot. szczepień, który został rozkolportowany w placówkach medycznych na terenie miasta 
oraz w obiektach użyteczności publicznej, 20 sztuk citylightów rozmieszczonych 
w gablotach przystankowych na terenie całego miasta, 300 sztuk plakatów, 5000 sztuk 
ulotek dot. możliwości szczepień. Opublikowano informacje dot. szczepień w 5 wydaniach 
gazety lokalnej. 

20.000,00 zł 20.000,00 zł 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

0,00 zł Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu 

8 „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2021 r.” 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - październik 2021 r. 
W ramach projektu realizowano: 
- biologiczne wykaszanie muraw kserotermicznych poprzez prowadzenie wypasu owiec 
na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra, 
- koszenie mechaniczne płatów roślinności z dużym udziałem gatunków ekspansywnych 
i inwazyjnych, występujących w sąsiedztwie i wkraczających na powierzchnię muraw, 
na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sadowa Góra oraz w rejonie Góry 
Bielana, 
- zwalczanie gatunków ekspansywnych na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
Uroczysko Sadowa Góra, 
- zabieg orki wierzchniej warstwy na Górze Bielana, na powierzchni 0,1 ha. 

39.540,00 zł 31.280,24 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

8.259,76 zł Wydział Ochrony 
Środowiska 

9 „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – etap III” 
Okres realizacji: czerwiec 2019 r. - październik 2021 r. 
W ramach projektu, mającego na celu przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji 
chomika europejskiego, ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt 
ekosystemów polnych oraz aktywizację lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony 
przyrody, prowadzono następujące działania: suplementację populacji chomika 
europejskiego, poprawę warunków siedliskowych dla chomika, monitoring populacji, 
badania genetyczne, działania edukacyjne i promocyjne wśród lokalnej społeczności. 
W wyniku realizacji III etapu projektu pozyskano i wsiedlono min. 50 osobników, a łącznie 
w czasie trwania projektu – 148. 

257.745,74 zł 176.759,01 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

80.986,73 zł Wydział Ochrony 
Środowiska 
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10 „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 
„Aktywna tablica” 
Okres realizacji: październik 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach projektu zakupiono sprzęt IT (20 laptopów oraz 5 interaktywnych monitorów) 
do szkół: Technikum Energetyczne, Technikum nr 6, Technikum nr 2, Szkoła Branżowa I st. 
nr 1, Szkoła Branżowa I st. nr 2, Szkoła Podstawowa nr 11. 

104.999,96 zł 83.999,96 zł 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

21.000,00 zł Wydział Edukacji 

11 „Zielone Pracownie” 
Okres realizacji: czerwiec 2021 r. - listopad 2021 r. 
W ramach projektu, do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Kochanowskiego zakupiono: pomoce dydaktyczne, sprzęt audio i video, meble oraz 
niezbędne wyposażenie pracowni. 

39.999,42 zł 31.999,42 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

8.000,00 zł Wydział Edukacji 

12 „STOŁÓWKI 2021” – moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” – doposażenie kuchni i jadalni” 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz wyremontowano kuchnię w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza. 

99.970,00 zł 79.976,00 zł 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

19.994,00 zł Wydział Edukacji 

13 „Jaworzno On-line” 
Okres realizacji: październik 2020 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach programu zakupiono 18 laptopów dla szkół oraz przeprowadzono szkolenia 
dla nauczycieli, urzędników i rodziców z zastosowania technologii IT w nowoczesnym 
nauczaniu. 

150.000,00 zł 150.000,00 zł 
Program Operacyjny 
Cyfrowa Polska na 

lata 2014-2020 
za pośrednictwem 

Fundacji Euro Nation 

0,00 zł Wydział Edukacji 

14 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie” 
Okres realizacji: marzec 2020 r. - listopad 2021 r. 
W ramach projektu wykonano: docieplenie przegród zewnętrznych, częściową wymianę 
stolarki okiennej na PCV oraz wymianę źródła ciepła, a także modernizację wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania z demontażem starej. 

1.407.633,21 zł 1.150.510,77 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

257.122,44 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Miejski 
Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowo-
Wychowawczych 
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15 „Staże zawodowe Erasmusa – projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 4 w Jaworznie” 
Okres realizacji: październik 2018 r. - wrzesień 2021 r. 
W ramach projektu zrealizowano trzytygodniowe staże zawodowe uczniów we Włoszech 
i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 62 uczniów i 8 opiekunów. Projekt obejmował 
kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. 

636.604,64 zł 636.604,64 zł 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Erasmus+ 

0,00 zł Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 

nr 4/ 
Miejski Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowo-

Wychowawczych 

16 „Mobilność edukacyjna – Europejskie zawody przyszłości – projekt realizowany w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3” 
Okres realizacji: październik 2018 r.  - czerwiec 2021 r. 
W ramach projektu, który miał na celu nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności 
zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym 
certyfikatem i zachęcanie do nauki języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański), 
zorganizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. 

594.621,45 zł 594.621,45 zł 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Erasmus+ 

0,00 zł Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
nr 3/Miejski Zespół 
Obsługi Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 

17 „Cyber.MIL z klasą” 
Okres realizacji: lipiec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Celem projektu było utworzenie i prowadzenie w szkołach ponadpodstawowych, klas 
o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, których 
absolwenci zasilą korpusy osobowe kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, 
szczególnie w tworzonych Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. W ramach projektu: 
utworzono oddział szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących, realizujący program 
o wymaganym profilu; zakupiono jednolity ubiór dla uczniów uczestniczących 
w programie CYBER.MIL w klasie mundurowej; utworzono i wyposażono pracownię; 
wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli uczących przedmioty dodatkowe. 

274.100,00 zł 219.279,60 zł 
Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

54.820,40 zł Miejski Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowo-

Wychowawczych 

18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie" 
Okres realizacji: styczeń 2019 r. - czerwiec 2021 r. 
Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa 243 osób do 29 roku życia 
zarejestrowanych w PUP, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, natrafiających 
na trudności w podejmowaniu zatrudnienia. Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, bon zatrudnieniowy/ 
zasiedleniowy/stażowy, prace interwencyjne, studia podyplomowe. 531 osób objęto 
wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, 
w postaci dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzonej działalności gospodarczej. 

6.114.662,87 zł 6.114.225,12 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020, 
budżet państwa 

0,00 zł Powiatowy Urząd Pracy 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 6 

L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

19 „Obszar G” Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” 
Okres realizacji: czerwiec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach projektu 3 osoby niepełnosprawne zostały objęte wsparciem w postaci szkoleń 
zawodowych. 

18.450,00 zł 18.450,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

0,00 zł Powiatowy Urząd Pracy 

20 „Doradztwo na miarę 21 wieku” 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - październik 2021 r. 
W ramach projektu dokonano transferu narzędzia z obszaru poradnictwa zawodowego, 
wypracowanego w ramach współpracy z partnerem ponadnarodowym – Spangar 
Negotiations. Wizyty studyjne zorganizowane w formule online służyły pozyskaniu wiedzy 
o nowym narzędziu wsparcia młodzieży, a w efekcie opracowaniu przewodnika pn. "Model 
rozwoju kariery oparty na nadziei, wsparcie doradcze młodzieży z wykorzystaniem metody 
Normana E. Amundsona". Testowaniem rozwiązania objęto doradców zawodowych 
zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (5 pracodawców i ich 22 pracowników), 
a jego wyniki posłużyły do doprecyzowania modelu i opracowania ostatecznej wersji 
rozwiązania, upowszechnionego w formie publikacji. Ostatnim etapem było 
zorganizowanie szkolenia, z udziałem doradców zawodowych z instytucji świadczących 
poradnictwo zawodowe, w tym z jaworznickich szkół oraz PUP. 

87.190,70 zł 87.190,70 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020, budżet 
państwa 

0,00 zł Powiatowy Urząd Pracy 

21 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” filia działalności Klubu Seniora 
„Pod Arkadami” w Jaworznie w budynku przy ul. Matejki 24D” 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Celem głównym zadania było zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej 
osób starszych. Wsparciem objęto 39 osób, w tym 23 osoby z niepełnosprawnościami. 

108.852,78 zł 45.735,28 zł 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

63.117,50 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 

22 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Jaworznie w budynku przy 
ul. Bocznej 7K" 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Celem głównym zadania było zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej 
osób starszych. Wsparciem objęto 31 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami. 

125.072,01 zł 42.449,44 zł 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

82.622,57 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

23 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Jaworznie w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 18" 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Celem głównym zadania było zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej 
osób starszych. Wsparciem objęto 36 osób. Projekt pozwolił rozszerzyć ofertę placówki 
o zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia z treningu pamięci. 

86.314,18 zł 20.879,40 zł 
Ministerstwo 

 Rodziny i Polityki 
Społecznej 

65.434,78 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej/  

Stowarzyszenie „Nasza 
Przystań” 
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24 „Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 Moduł 1a „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu 
dziennego” 
Okres realizacji: maj 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Realizacja zadania miała na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie 
czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej służyła również okresowemu 
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych 
powodów nie mogli wykonywać swoich obowiązków. 

24.480,00 zł 24.480,00 zł 
Fundusz 

Solidarnościowy/ 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

0,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 

25 „Opieka Wytchnieniowa Edycja 2021 Moduł 1c „Opieka wytchnieniowa 
w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę” 
Okres realizacji: maj 2021 r. - grudzień 2021 r. 
Realizacja projektu miała na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów 
zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych, 
wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję 
psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. 

15.300,00 zł 15.300,00 zł 
Fundusz 

Solidarnościowy/ 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

0,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

26 „Śląskie Pomaga" – Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie 
Okres realizacji: luty 2020 r. - sierpień 2021 r. 
W ramach projektu doposażono Dom Pomocy Społecznej w sprzęt oraz środki ochrony 
indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2. Ponadto wypłacono 
jednorazowe nagrody dla osób wykonujących usługi społeczne w placówce (opiekunom, 
pokojowym, terapeutom), w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym 
z zagrożenia epidemiologicznego oraz innym osobom, bezpośrednio zaangażowanym 
w walkę z COVID-19, z wyłączeniem pielęgniarek i innych zawodów medycznych, które 
otrzymały wsparcie w ramach projektów finansowanych przez NFZ. 

158.717,98 zł 158.717,98 zł 
Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Śl. 
na lata 2014-2020/ 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społ. Woj. Śl. 

0,00 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Dom 
Pomocy Społecznej 

27 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelu 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - sierpień 2021 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 
dla 7 pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej. 

44.410,39 zł 44.410,39 zł 
Program Operacyjny 
Wiedza i Rozwój na 

lata 2014-2020 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Zdrowia 
o. w Katowicach 

0,00 zł Dom Pomocy 
Społecznej 
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28 „Śląskie Pomaga” – SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - maj 2021 r. 
W ramach projektu doposażono Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w sprzęt oraz środki 
ochrony indywidualnej niezbędne do walki w epidemią wirusa SARS-COV-2. 

28.000,00 zł 28.000,00 zł 
Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Śl. 
na lata 2014-2020/ 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społ. Woj. Śl. 

0,00 zł SP ZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 
 

29 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19” – SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie 
Okres realizacji: maj 2021 r. - sierpień 2021 r. 
W ramach projektu wypłacono środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 
dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu 
pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia, 
musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. 

195.977,00 zł 195.977,00 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza i Rozwój 
na lata 2014-2020/ 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Zdrowia 
o. w Katowicach 

0,00 zł SP ZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 
 

30 „Wycieczka do Zagrody Żubrów” 
Okres realizacji: czerwiec 2021 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na zorganizowanie wycieczki dla 20 osób 
niepełnosprawnych. Celem projektu było przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu 
edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. 

1.260,00 zł 756,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

504,00 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

31 „Wycieczka do Multikina – Jaworzno” 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. 
Celem projektu było włączenie dzieci niepełnosprawnych do pełnego udział w życiu 
społecznym i kulturalnym, kształtowanie zainteresowań i umiejętności ciekawego 
zagospodarowania czasu wolnego. W wycieczce wzięło udział 28 osób 
z niepełnosprawnościami. 

336,00 zł 201,60 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

134,40 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

 

32 „Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego – Chorzów” 
Okres realizacji: wrzesień 2021 r. 
Celem zadania było uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, zaznajomienie 
z różnorodnością świata zwierząt oraz poszerzanie aktywności własnej dzieci. Liczba 
uczestników wycieczki – 28 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. 

740,00 zł 444,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

296,00 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

33 „Wycieczka do Muzeum - Górnośląski Park Etnograficzny – Chorzów” 
Okres realizacji: październik 2021 r. 
Celem zadania była możliwość skorzystania z atrakcji interaktywnych oraz styczność 
ze zwierzętami (owce, konie). Liczba uczestników wycieczki – 28 osób niepełnosprawnych. 

628,00 zł 376,80 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

251,20 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 9 

L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

34 „Wycieczka do Muzeum Śląskiego – Katowice” 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. 
Celem zadania było uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych „Na tropie Tomka”. Zajęcia 
były prowadzone w zabytkowym budynku stolarni, w którym uczestnicy odkrywali świat 
za pomocą zmysłów i twórczych wyzwań. Liczba uczestników wycieczki – 27 osób 
niepełnosprawnych. 

789,00 zł 473,40 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

315,60 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

35 „Wycieczka do Armar Szklane Ozdoby Choinkowe – Bębło” 
Okres realizacji: listopad 2021 r. 
Celem zadania było przybliżenie tradycji ozdabiania drzewka bożonarodzeniowego oraz 
zaznajomienie się z procesem tworzenia bombek choinkowych. Liczba uczestników 
wycieczki – 28 osób niepełnosprawnych. 

1.220,00 zł 732,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

488,00 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

36 „Wycieczka do Osikowej Doliny – Koziegłowy” 
Okres realizacji: listopad 2021 r. 
Celem zadania było zaznajomienie podopiecznych z historią i kulturą Osikowej Doliny oraz 
z różnorodnością wyrobów rzemieślniczych. Liczba uczestników wycieczki – 26 osób 
niepełnosprawnych. 

2.074,00 zł 1.213,20 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

860,80 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

37 „Impreza Mikołajkowa dla podopiecznych – projekt realizowany przez Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie” 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. 
Zadanie polegało na przygotowaniu spotkania mikołajkowego dla podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego. 

1.386,30 zł 831,78 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

554,52 zł SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

38 „Weryfikacja terenowa przynależności kulturowej domniemanego grodziska 
na wzniesieniu Grodzisko w Jaworznie” 
Okres realizacji: maj 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach zadania wykonano badania nieinwazyjne terenu grodziska na wzniesieniu Gro-
dzisko (1,5 ha badań magnetycznych i dwa profile elektrooporowe). Cały teren przeba-
dano metodą prospekcji terenowej i przeanalizowano skaning laserowy LiDAR badanego 
obszaru. Przebadano metodą C14 (datowanie radiowęglowe) dwie próbki węglików 
drzewnych pobrane w wykopie 3. Pobrano i poddano geochemicznym i mineralogicznym 
analizom laboratoryjnym 10 próbek glebowych. Przeprowadzono badania wykopaliskowe 
o łącznej powierzchni 1 a (sześć wykopów), w miejscach wybranych na podstawie infor-
macji pozyskanych przy realizacji badań nieinwazyjnych. 

42.966,85 zł 29.000,00 zł 
Narodowy Instytut 

Dziedzictwa 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

13.966,85 zł Muzeum Miasta 
Jaworzna 
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39 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach projektu zakupiono książki oraz usługi zdalnego dostępu do książek 
w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków. 

227.888,12 zł 
 

45.577,00 zł 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

182.311,12 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

40 „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”. Edycja 3 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach zadania zainicjowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne, popularyzujące 
czytelnictwo i literaturę oraz utrwalające pozycję książki w życiu społecznym i kulturalnym.  
Projekt obejmował 7 cykli warsztatowo-edukacyjnych. 

82.374,61 zł 40.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

42.374,61 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

41 „Kompas kreatywnego bibliotekarza” 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - listopad 2021 r. 
W ramach 10 szkoleń pracownicy bibliotek podnosili kwalifikacje w zakresie promocji 
czytelnictwa (szczególnie wśród młodzieży i seniorów) oraz wprowadzenia innowacyjnych 
rozwiązań w działalności placówek bibliotecznych. 

40.740,46 zł 29.725,00 zł 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

11.015,46 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

42 „XIX Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów” 
Okres realizacji: wrzesień 2021 r. - listopad 2021 r. 
Projekt polegał na organizacji konkursu młodych solistów, grających na instrumentach 
dętych blaszanych. W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół muzycznych 
m.in. z Wrocławia, Krakowa, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Gliwic, Oświęcimia, Katowic 
oraz Koszalina. 

20.089,00 zł 19.657,00 zł 
Centrum Edukacji 

Artystycznej 

432,00 zł Państwowa Szkoła 
Muzyczna I Stopnia 
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43 "Budowa nowego śladu DK79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie" 
Okres realizacji: maj 2021 r. - grudzień 2023 r. 
Przedmiotem projektu jest przebudowa DK 79 poprzez poprowadzenie nowego śladu 
drogi o długości 1580 m. W ramach zadania planowana jest: likwidacja obecnego 
skrzyżowania z ul. Rapackiego, wykonanie skrzyżowania trójwlotowego z sygnalizacją 
i nowego odcinka drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79 
(łącznik 1) oraz likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Nauczycielską, wykonanie 
czterowlotowego skrzyżowania z sygnalizacją i nowego odcinka drogi w związku z budową 
kolektora odwadniającego nowy ślad DK79, a także kameralizacja starodroża (łącznik 2). 
Projekt przewiduje również: budowę chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg oraz przebudowę 
kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, wycinkę 
i nasadzenia zieleni, budowę ekranów akustycznych typu "zielona ściana", sygnalizacji 
świetlnej. 

38.380.888,79 zł 19.115.718,90 zł 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

19.265.169,89 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

44 „Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - listopad 2022 r. 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa ul. Martyniaków od skrzyżowania 
z ul. Wojska Polskiego 6808 S (nowy ślad DK79) do KM 1+920 przed skrzyżowaniem 
z ul. Promienną. Długość przebudowywanego odcinka to 1920,00 mb. Zadanie polega 
na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez: 
ujednolicenie szerokości pasów do 7,0 m, wyposażenie w jednostronny chodnik 
o szerokości od 1,5 m do 2,8 m i długości 1450,00 mb. Dodatkowo: wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, konstrukcja oporowa przy skarpie 
na skrzyżowaniu ul. Martyniaków z ul. Wojska Polskiego, zabezpieczone zostaną kolidujące 
sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, 
ciepłownicza i gazowa, wybudowane zostaną 2 zatoki i 4 przystanki autobusowe 
wyposażone w perony, 3 przejścia dla pieszych doświetlone kierunkowe i 2 przejścia 
standardowe oraz wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu pionowa i pozioma. 

8.620.072,23 zł 5.520.915,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
Województwa 

Śląskiego/Rządowy 
Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

3.099.157,23 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

45 „Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodnościekowej – budowa odwodnienia 
ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni 
jezdni” 
Okres realizacji: kwiecień 2021 r. - grudzień 2022 r. 
Przedsięwzięcie polega na budowie odwodnienia ul. Rejtana, Syrokomli, Storczyków, 

10.363.238,42 zł 7 161 587,52 zł 
Program 

Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

3.201.640,90 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 
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Nowodługoszyńskiej i Dąbrowskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg 
i odprowadzeniem wód opadowych kolektorami deszczowymi do zbiorników retencyjno-
odparowujących. Długość budowanej sieci kanalizacji deszczowej to 6230 m, a pojemność 
obiektów małej retencji 2625 m3. 

46 „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka 
wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej 
na terenie miasta Jaworzna” 
Okres realizacji: kwiecień 2021 r. - grudzień 2023 r. 
W ramach projektu wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej w pasie 
drogowym ul. Katowickiej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi 
i przykanalikami oraz separatorem, a także odcinek przylegający do ul. Zubrzyckiego i dalej 
drogą gruntową przy ogrodzeniu cmentarza do zbiornika retencyjnego. Ponadto 
wybudowany zostanie zbiornik infiltracyjno-odparowujący, zbierający i przetrzymujący 
wody opadowe z jednoczesnym rozsączaniem do gruntu, którego dno i ściany będą 
umożliwiać infiltrację wody. Dodatkowo przewiduje się odtworzenie nawierzchni 
asfaltowej po robotach kanalizacyjnych wzdłuż ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku 
do zbiornika infiltracyjno-odparowującego. Łączna długość sieci to 2680 m, a pojemność 
obiektów małej retencji 2163 m3. 

15.688.579,74 zł 10.841.701,44 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

4.846.878,30 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

47 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej 
z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową w ramach zadania 
pn. Budowa Obwodnicy Północnej miasta w Jaworznie” 
Okres realizacji: sierpień 2020 r. - grudzień 2022 r. 
Przedmiotem zadania jest przebudowa odcinka ul. Grunwaldzkiej (od ul. Lipowej 
do ul. Kolejowej) o długości 1140 m, budowa drogi dla rowerów po stronie północnej 
jezdni ul. Grunwaldzkiej, wyznaczenie pasa dla rowerów w jezdni po stronie południowej, 
przebudowa dwóch zatok autobusowych i peronu przystankowego, chodników, zjazdów 
publicznych i indywidualnych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa lub zabezpieczenie 
uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi, wykonanie i montaż 
oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

5.234.920,20 zł 1.602.015,15 zł 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

3.632.905,05 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

48 „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” 
Okres realizacji: listopad 2021 r. - grudzień 2022 r. 
Celem projektu jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
termomodernizacja 11 budynków placówek oświatowych. W ramach inwestycji wykonane 
zostaną m.in.: audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa, zabudowa OZE, 

31.578.750,00 zł 29.999.812,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 
Inwestycji 

Strategicznych 
 

1.578.93,00 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/ Miejski 
Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowo-
Wychowawczych 
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docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizacja 
instalacji wewnętrznej c.o., wymiana źródła ciepła. 

49 „Modernizacja budynków jednostek oświatowych w Jaworznie”. Nabór I 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. - grudzień 2022 r. 
W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: przebudowa kuchni, dostosowanie 
do przepisów p.poż., dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych oraz 
wymiana kotłów gazowych. 

2.708.390,00 zł 2.708.390,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

0,00 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/ Miejski 
Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowo-
Wychowawczych 

50 „Modernizacja budynków jednostek oświatowych w Jaworznie”. Nabór III 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - wrzesień 2022 r. 
W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane w 4 budynkach szkół 
podstawowych oraz 2 przedszkolach, obejmujące m.in.: wykonanie drogi i dostosowanie 
do przepisów p.poż., remont kuchni, sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej, wod.-
kan. i wentylacji, wydzielenie pomieszczeń administracji i pomocniczych, zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych. 

2.802.302,34 zł 2.700.000,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

102.302,34 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Miejski 
Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowo-
Wychowawczych 

51 „Przebudowa i doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Moździerzowców 1 i przy 
ul. Jaworznickiej przy adresie Moździerzowców 1a” 
Okres realizacji: sierpień 2021 r. - lipiec 2022 r. 
Celem projektu jest wykonanie kompletu doświetleń przejść dla pieszych przy ulicy 
Moździerzowców – dwie latarnie LED ze światłem wertykalnym (wydobywającym sylwetkę 
pieszego) oraz oświetlającym strefę dojścia. W ramach zadania zostanie również 
odtworzona nawierzchnia w obrębie nowych instalacji. 

48.565,46 zł 36.800,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
 

11.765,46 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów 

52 „Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych na przy ul. Jaworznickiej 56” 
Okres realizacji: sierpień 2021 r. - lipiec 2022 r. 
Celem projektu jest wykonanie doświetlenia wertykalnego (latarnie LED) przejścia 
dla pieszych przy ul. Jaworznickiej 56, zlokalizowanego za znajdującym się na skrzyżowaniu 
kompleksem przystanków autobusowych. W ramach zadania zostanie odtworzona 
nawierzchnia odcinków chodników na dojściu do przystanków w obrębie skrzyżowania. 

26.252,22 zł 21.001,77 zł 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
 

5.250,45 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Miejski  
Zarząd Dróg i Mostów 

53 „Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Jaworznie (w obrębach 
geod. 299; 1022; 1024 i 111 m. Jaworzna) – wytyczenie i budowa dróg dojazdowych 
do gminnych nieruchomości budowlanych (Budowa łącznie 21.180 m2 gminnych dróg 
klasy dojazdowej w odcinkach)” 
Okres realizacji: marzec 2021 r. - marzec 2022 r. 
Celem projektu jest wytyczenie dróg dojazdowych do gminnych nieruchomości w rejonie 

2.500.000,00 zł 2.500.000,00 zł 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

0,00 zł Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i  Strategii/Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów 
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ulic św. Wojciecha, Podgórskiej, Piekarskiej i Storczyków. Przygotowano dokumentację 
projektową, wykonano mapy do celów projektowych i analizę geotechniczną podłoża, 
koncepcję projektową oraz warunki zabezpieczenia i przebudowy istniejących sieci. 

54 „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw 
galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” 
Okres realizacji: kwiecień 2018 r. - czerwiec 2022 r. 
Głównym celem projektu jest odtworzenie i ochrona muraw galmanowych siedlisk 
cennych przyrodniczo, wzmocnienie różnorodności biologicznej muraw oraz 
monitorowanie tendencji zmian zachodzących w wyniku aktywnej ochrony siedliska. 
Działania realizowane na terenie miasta dotyczą obszaru Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Sadowa Góra, użytku ekologicznego Góra Wielkanoc oraz rejonu 
Długoszyna i obejmują m.in.: odtwarzanie i utrzymanie muraw galmanowych (koszenie, 
usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych oraz gatunków drzewiastych 
i krzewiastych dających odrośla, przeprowadzenie zabiegów orki i bronowania), usuwanie 
dzikiego składowiska odpadów na Długoszynie, wykonanie murawy pokazowej na terenie 
GEOsfery, odtworzenie populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens) w rejonie Sadowej 
Góry, wykonanie infrastruktury turystycznej oraz tablic edukacyjnych i informacyjnych 
o projekcie, organizację konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych. 

619.967,00 zł 526.972,00 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

92.995,00 zł Wydział Ochrony 
Środowiska 

55 „Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide 
contaminated waters/Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł 
przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami o akronimie LIFE" 
Okres realizacji projektu: styczeń 2020 r. - grudzień 2023 r. 
Projekt przewiduje wdrożenie badawczych systemów mokradłowych, opracowanych 
w technologii Wetland+, w dwóch obszarach pilotażowych: w czeskiej gminie Hájek 
(prototyp P1) oraz w Jaworznie (prototyp P2 – planowany do realizacji w granicach Pola K, 
zlokalizowanego w rejonie Zakładów Chemicznych Organika Azot). Zadaniem prototypów 
P1 i P2 jest biodegradacja związków HCH w środowisku wodnym. W ramach projektu 
zaplanowano: wykonanie repliki prototypu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania 
wody zanieczyszczonej pestycydami, na terenie działek gminnych, wykonanie bazy danych 
zbierającej wyniki badań prowadzonych dotychczas w dolinie potoku Wąwolnica wraz 
z interaktywną mapą, prowadzenie badań przez Uniwersytet Techniczny w Libercu, 
kontynuowanie badań z wykorzystaniem fito screeningu (badań rozpoczętych w ramach 
zakończonego już projektu AMIIGA), które pozwolą uzupełnić dotychczasowe informacje 
na temat przemieszczania się smugi zanieczyszczeń. 

€ 343.890,00 € 304.752,00 
Program LIFE  

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

€ 39.138,00 Wydział Ochrony 
Środowiska 
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56 „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim 
żłobku budynku przy ul. Towarowej 61” 
Okres realizacji: październik 2020 r. - marzec 2022 r. 
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w budynku 
przeznaczonym na żłobek, w którym powstało 70 nowych miejsc opieki. Ponadto 
zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.  
W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe i wspomagające z logopedą, 
pedagogiem/psychologiem. 

1.329.304,80 zł 1.169.788,22 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

159.516,58 zł Żłobek Miejski/ 
Wydział Zdrowia 

57 „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów 
publicznych” 
Okres realizacji: grudzień 2015 r. - wrzesień 2022 r. 
Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, w celu zwiększenia aktualności i podniesienia 
wiarygodności baz danych poprzez doprowadzenie do zgodności ich treści 
z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni geograficznej wraz 
z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom prawnym 
zawartych w znowelizowanych rozporządzeniach wydanych do ustawy Prawo geodezyjne 
kartograficzne. Podjęte działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej 
wykonywania zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego 
z równoczesnym zapewnieniem, zarówno administracji publicznej jak i społeczeństwu 
(użytkownikom baz danych) dostępu do wysokiej jakości danych 
i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. 

3.989.105,21 zł 3.064.638,55 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

924.466,66 zł Wydział Geodezji 
 Kartografii 

58 „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 
w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2022 r. 
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4, 
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 i 2 studiów 
podyplomowych 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; 

1.388.964,00 zł 1.319.515,80 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

 

69.448,20 zł 
(w tym 

54.600,00 zł 
wkład prywatny 

przedsiębiorców) 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
nr 4/Wydział Edukacji 
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staże zawodowe dla 78 uczestników projektu; wyposażenie i doposażenie 3 nowoczesnych 
pracowni dla zawodu: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych. 

59 „Aktywny nauczyciel  - Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Jaworznie” 
Okres realizacji: czerwiec 2019 r. - maj 2022 r. 
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz językowych, podniesienie jakości pracy 
z uczniami z deficytami oraz zmotywowanie uczniów do nauki poprzez wprowadzenie 
metod aktywizujących oraz poprawę warunków edukacyjnych szkoły. W projekcie weźmie 
udział 12 nauczycieli przedmiotów, w tym kadra zarządzająca. Z powodu COVID-19 
planowane wyjazdy i kursy nie odbyły się, a realizacja projektu została wydłużona o rok. 

134.183,90 zł 134.183,90 zł 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Erasmus+ 

0,00 zł Szkoła Podstawowa 
nr 5/Miejski Zespół 
Obsługi Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 

 

60 „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - sierpień 2022 r. 
Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych, utworzenie 
i prowadzenie dodatkowych 43 miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie 
oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące. Projekt realizowany jest 
w Przedszkolu Miejskim nr 24. 

1.330.572,00 zł 1.130.986,20 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

199.585,80 zł Wydział Edukacji/ 
Przedszkole Miejskie 

nr 24 

61 „Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 1" 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - maj 2022 r. 
Projekt realizowany jest w 4 szkołach podstawowych (SP nr 21, SP nr 13, SP nr 2, SP nr 12) 
i obejmuje 118 uczniów oraz 30 nauczycieli. Założenia projektu to wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego szkół oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W ramach projektu prowadzone są dwie 
akademie: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. Projekt 
przewiduje również doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. 

610.692,40 zł 549.623,16 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

61.069,24 zł Wydział Edukacji 

62 „Jak? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - maj 2022 r. 
Projekt realizowany jest w 18 szkołach podstawowych (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) i obejmuje 745 uczniów oraz 108 nauczycieli. Projekt 
zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół i podniesienie o co najmniej 40% 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W ramach projektu prowadzone są 

3.333.499,89 zł 3.000.149,90 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

333.349,99 zł Wydział Edukacji 
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Lp. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

dwie akademie: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. 
Doposażone zostaną również pracownie matematyczne i przyrodnicze. 

63 „Jak? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3" 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - maj 2022 r. 
Projekt skierowany jest do 2 liceów ogólnokształcących (LO I, LO IV) i obejmuje 
126 uczniów oraz 19 nauczycieli. Jego założenia to wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
szkół i podniesienie o co najmniej 40 % kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. 
W ramach projektu prowadzone są: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia 
Eksperymentu. Doposażone zostaną również pracownie matematyczne i przyrodnicze. 

249.376,81 zł 224.439,13 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

24.937,68 zł Wydział Edukacji 

64 „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2022 r. 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum Kształcenia 
Zawodowego 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 (organizacja 70 staży u pracodawców), rozwój doradztwa 
edukacyjno-zawodowego dla 130 uczniów, w tym 10 o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Projekt zakłada też stworzenie warunków kształcenia zawodu, 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy, poprzez utworzenie i wyposażenie 
8 pracowni kształcących w nowych zawodach potrzebnych na lokalnym rynku pracy. 

2.260.224,95 zł 2.147.213,70 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

113.011,25 zł Centrum Kształcenia 
Zawodowego/ Wydział 

Edukacji 

65 „Laboratoria przyszłości” 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. - sierpień 2022 r. 
Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 
W ramach projektu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia 
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów – drukarek 3D 
oraz sprzętu do pracowni techniczno-edukacyjnych. W projekcie biorą udział wszystkie 
szkoły podstawowe. 

2.108.300,00 zł 2.108.300,00 zł 
Ministerstwo 

Edukacji i Nauki/ 
Wojewoda 

Śląski 

0,00 zł Wydział Edukacji 

66 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (V)” 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - grudzień 2022 r. 

2.631.444,93 zł 2.631.444,93 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 18 

Lp. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozosta-
jących bez pracy, w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 
(tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 228 osób zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Rozwój na lata 
2014-2020, 

 budżet państwa 
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

67 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Jaworznie" 
Okres realizacji: styczeń 2019 r. - grudzień 2022 r. 
Beneficjentami projektu są 492 osoby w wieku 30+ zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, natrafiające na trudności w podejmowaniu zatrudnienia oraz 774 osoby 
w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Formy wsparcia 
to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, 
prace interwencyjne. 

8.177.700,05 zł 8.177.700,05 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020, 

budżet państwa 
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 

68 „Europejska Kadra – ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych 
– projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - marzec 2022 r. 
Projekt polega na podniesieniu kluczowych kompetencji kadry Powiatowego Urzędu 
Pracy z zakresu skutecznych metod edukacyjnych, służących adaptacji językowej, kulturo-
wej i społecznej cudzoziemców, trudnego klienta, budowaniu partnerskich relacji z przed-
siębiorcami. Partnerem jest instytucja z Portugalii. 

229.467,00 zł 229.467,00 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 

budżet państwa 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 

69 „Laboratorium Biznesu” – program pilotażowy 
Okres realizacji: październik 2021 r. - grudzień 2022 r. 
Celem projektu jest wprowadzenie na lokalny rynek pracy i przetestowanie działalności 
„Laboratorium biznesu”, przestrzeni umożliwiającej sprawdzenie pomysłu biznesowego, 
predyspozycji przedsiębiorczych oraz uzyskanie informacji w obszarach przedsiębiorczo-
ści, zarówno na etapie kreowania (powstawania) biznesu, jak i rozwoju własnej firmy. Uzu-
pełnieniem wsparcia jest udostępnienie przestrzeni co-workingowej jako otwartego miej-
sca pracy i spotkań. 

1.419.000,00 zł 1.419.000,00 zł 
 Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 

70 „Młodzi w nowej rzeczywistości” 
Okres realizacji: maj 2021 r. - czerwiec 2023 r. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat, w tym 
w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skut-
ków pandemii COVID-19. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 42 osoby 

466.040,00 zł 466.040,00 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 

budżet państwa 
Ministerstwo 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 
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Lp. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Kwota i źródło 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

do 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wsparcie realizowane 
jest w formie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz prac interwencyjnych. 

Finansów 

71 „Usługi opiekuńcze w Jaworznie – wzrost dostępności i jakości usług społecznych 
zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu” 
Okres realizacji: styczeń 2019 r. - marzec 2022 r. 
Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez objęcie 
wsparciem 50 osób powyżej 60 roku życia oraz ich otoczenia. Wsparcie polega 
na udostępnieniu lub zwiększeniu wykorzystania usług społecznych umożliwiających 
niezależne życie w środowisku lokalnym tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych 
i opiekę higieniczną w miejscu zamieszkania. 

1.492.894,92 zł 1.388.392,27 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

104.502,65 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 

72 „Nowy wymiar Pieczy Zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie” 
Okres realizacji: styczeń 2021 r. - grudzień 2022 r. 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin 
zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej wspierających proces 
deinstytucjonalizacji. Grupa docelowa projektu to rodziny i osoby sprawujące pieczę 
zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze oraz pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujący usługi wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej. Działania podejmowane w ramach projektu to: podnoszenie kompetencji 
i kwalifikacji kadr systemu pieczy, rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad 
dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym, praca asystentów 
rodziny, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry zajmującej się pracą 
z rodziną, promowanie rodzicielstwa zastępczego, praca z rodzinami biologicznymi oraz 
wspierającymi. 

622.500,00 zł 578.925,00 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

43.575,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 

73 „Budowa Osiedla JTBS na Skałce – I etap” 
Okres realizacji: grudzień 2021 r. - grudzień 2023 r. 
Projekt zakłada realizację pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy 
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej – inwestycji mieszkaniowej Jaworznickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. W ramach projektu ma powstać 100 lokali 
mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. 

36.717.964,28 zł 9.179.491,07 zł 
Bezzwrotne wsparcie 

budownictwa 
z Funduszu Dopłat 

27.538.473,21 zł 
(w tym finansowanie 

zwrotne, 
partycypacja 

najemców, środki 
własne Spółki) 

Biuro Gospodarki 
Komunalnej/Biuro 

Nadzoru 
Właścicielskiego/ 

Jaworznickie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 

Sp. z o.o. 
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ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W 2021 ROKU 

L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota  

dofinansowania 
Wkład własny 

1 „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie” 
 

98.476,21 zł 32.497,15 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

65.979,06 zł 

2 „Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1 – kontynuacja” 24.000,000,00 zł 19.200.000,00 zł 
Ministerstwo Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej 

4.800.000,00 zł 

3 „Przebudowa ul. Katowickiej w Jaworznie” 
 

10.300.000,00 zł 5.000.000,00 zł 
Śląski Urząd Wojewódzki 

5.300.000,00 zł 

4 „Powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach 
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – nabycie wyposażenia 
i sprzętu ratownictwa” 

337.560,00 zł 334.184,40 zł 
Ministerstwo Sprawiedliwości – 

Fundusz Sprawiedliwości 

3.375,60 zł 

5 „Objęcie przez Gminę Miasta Jaworzna udziałów w istniejącym Jaworznickim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jaworznie” 

3.297.000,00 zł 3.297.000,00 zł 
Rządowy Fundusz Rozwoju 

Mieszkalnictwa 

0,00 zł 

6 „Ich czworo” – prezentacja nowej interpretacji tekstu Gabrieli Zapolskiej, propagowanie nowej 
formy teatralnej przy wykorzystaniu klasycznej literatury polskiej 

45.050,00 zł 45.050,00 zł 
Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 2014-2020 

0,00 zł 

7 „Koncertowe Interwencje – Klasycznie i nie tylko…”, zorganizowanie pięciu wydarzeń – czterech 
koncertów i wystawy 

70.098,00 zł 57.293,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

12.805,00 zł 

8 „Fantasmagorie – upamiętnienie artystów – Patronów Roku 2021” 19.906,00 zł 19.906,00 zł 
Fundacja Lotto 

0,00 zł 

9 „Do zobaczenia, do usłyszenia w sieci/Konwersja cyfrowa domów kultury, doposażenie studia 
nagrań, oświetlenie sali teatralnej/koncertowej” 

171.316,00 zł 171.316,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

0,00 zł 

10 „Przestrzenny pomnik Marii Jaremy w Jaworznie – Jaremianka w naturze, Umieszczenie na terenie 
Ośrodka Edukacyjnego Ekologiczno-Geologicznego znajdującego się w dawnym kamieniołomie 
Sadowa Góra – GEOsfera przestrzennego pomnika Marii Jaremy” 

18.578,00 zł 18.078,00 zł 
Fundacja BGK 

500,00 zł 

11 „Dni Teatru 2022” – wznowienie „Spotkań Teatralnych” 39.945,00 zł 39.945,00 zł 
Fundacja PGNiG 

0,00 zł 

12 „III Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” 2022” 67.800,00 zł 67.800,00 zł 0,00 zł 
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L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota  

dofinansowania 
Wkład własny 

Fundacja Tauron 

13 „II edycja Festiwalu Etiud Teatralnych „WYKON” 2022” 73.180,00 zł 52.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

21.180,00 zł 

14 „IV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek “Hej Kolęda, Kolęda” 2023” 92.180,00 zł 73.200,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

18.980,00 zł 

15 "Nowe wejście do kultury" 125.040,00 zł 100.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

25.040,00 zł 

16 „Jarosław Siwiński – Koncert na flet i orkiestrę smyczkową” 104.000,00 zł 81.500,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Katowice Miasto 
Ogrodów 

22.500,00 zł 

17 „Al Legro czyli 22 utwory Władysława Szpilmana, koncert w 22 rocznicę śmierci kompozytora” 144.380,00 zł 115.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

29.380,00 zł 

18 „Ceramika, papier, drewno – sztuka ludowa łączy pokolenia” kompleksowy projekt edukacyjny 
dokumentujący i popularyzujący materialną kulturę ludową Krakowiaków Zachodnich 

104.200,00 zł 76.600,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

27.600,00 zł 

19 „Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta 
Jaworzna” 

126.000,00zł 100.000,00zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

26.000,00 zł 

20 „Historia Zagłębia Krakowskiego w miniaturze” – wystawa stała 234.300,00 zł 172.900,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

61.400,00 zł 

21 „Z gliny, papieru i drewna – cykl warsztatów artystycznych” 104.200,00 zł 76.600,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

27.600,00 zł 

22 „W jaworznickiej kuchni – warsztaty kulinarne dla młodzieży i seniorów” 89.100,00 zł 66.800,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

22.300,00 zł 

23 „Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia – wprowadzenie do usług powiatowego 
urzędu pracy możliwości inicjowania, organizowania i prowadzenia tzw. „Akademii kompetencji” 

578.600,00 zł 578.600,00 zł 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 

0,00 zł 
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Wartość projektu 
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dofinansowania 
Wkład własny 

24 „Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Mikołów” 1.120,00 zł 672,00 zł 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacyjny Osób 
Niepełnosprawnych 

448,00 zł 

25 „Opieka Wytchnieniowa edycja 2022” 35.088,00 zł 35.088,00 zł 
Fundusz 

Solidarnościowy/Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej 

0,00 zł 

26 „Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ Klub Senior ul. Matejki 24D” 121.628,00 zł 47.828,00 zł 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 

73.800,00 zł 

27 „Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ Klub Senior ul. Boczna 7K” 130.985,04 zł 47.998,00 zł 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 

82.987,04 zł 

28 „Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ Dzienny Dom ul. Jagiellońska 18” 144.758,00 zł 57.950,00 zł 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 

86.808,00 zł 

29 „Energia słowa” 43.200,00 zł 29.400,00 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

13.800,00 zł 

30 „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 4” 107.482,00 zł 50.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

57.482,00 zł 

31 „Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie” 

2.601.179,00 zł 1.560.419,00 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

1.040.760,00 zł 

32 „Literacki kompas wartości” 57.950,00 zł 36.950,00 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

21.000,00 zł 

33 „Zakup wyposażenia do pracowni digitalizacji” 324.302,00 zł 319.000,00 zł 
Fundusz Patriotyczny – 

Niepodległość po polsku 

5.302,00 zł 

34 „Dźwięki, których nie ma” 28.000,00 zł 25.000,00 zł 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego 

3.000,00 zł 
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L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota  

dofinansowania 
Wkład własny 

35 „Program: Kultura-Interwencje 2021. Tytuł: Teraz Teatr 60 lat Międzynarodowego Dnia Teatru” 27.200,00 zł 19.600,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

7.600,00 zł 

36 „#Mówisię” 29.000,00 zł 25.000,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

4.000,00 zł 

37 „OtwArte na kulturę” 47.248,00 zł 37.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

10.248,00 zł 

38 „Infrastruktura Domów Kultury” 887.650,00 zł 887.650,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 

0,00 zł 
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2021 rok 

 
REALIZACJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE W ZAKRESIE INWESTYCJI 

I REMONTÓW W 2021 ROKU 
 MTdA Etap 6 – budowa wiaduktu w Byczynie 

Plan wydatków na 2021 rok – 13 878 061,00 zł 

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 5 663 280,04 zł 

Opis zadania: Budowa nowego śladu DK 79 wraz z budową estakady drogowej w Byczynie w Jaworznie oraz 
przebudowa starodroża ul. Krakowskiej. 

Projektant: EKKOM sp. z o.o. z Krakowa 

Wykonawca: Banimex sp. z o.o. z Będzina 

Wartość robót budowlanych: 35 566 918,65 zł 

Postęp prac w roku 2021: 
✔ Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego 
✔ Rozpoczęto roboty budowlane (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne obiektu 

inżynierskiego) 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022 i 2023. 

 Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, 
Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) 

Plan wydatków na 2021 rok – 5 135 400,00 zł 

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 5 064 705,88 zł 
w tym: 

o ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa 
infrastruktury drogowej i gospodarki wodno -ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka" 

Opis zadania: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Katowickiej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy, 
chodników i zjazdów. W ramach zadania wybudowany zostanie zbiornik infiltracyjno-odparowujący 
zlokalizowany na Łubowcu. 

Projektant:  Alma Projekt ze Sławkowa 

Wykonawca:  Eurovia Polska S.A.                                                                                                         

Wartość robót budowlanych: 18 555 002,95 zł 

Postęp prac w roku 2021: 
✔ Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego 
✔ Przekazano plac budowy 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022 i 2023. 

o  Budowa odwodnienia w ramach zadania pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie miasta Jaworzna – ul.  Nowodługoszyńska, ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków" 

Opis zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Nowodługoszyńskiej, Rejtana, Syrokomli 
i Storczyków wraz z odtworzeniem nawierzchni. 

Projektant: Drocad sp. z o.o. z Tychów 

Wykonawca: Konsorcjum firm – Gama sp. z o.o., Ecc-Pax sp. z o.o., Eko Projekt Janusz Orłowski                                                                                  

Wartość robót budowlanych: 10 147 500,00 zł 

Postęp prac w roku 2021: 
✔ Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego 
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✔ Przekazano plac budowy 
✔ Wykonano wycinkę zieleni, roboty przygotowawcze, roboty ziemne 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022. 

 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego oraz 
ul. Podwale, przebudowa ul. 11 Listopada wraz z budową łącznika do DK79 

Plan wydatków na 2021 rok – 2 035 436,15 zł 

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 2 002 848,51 zł 
w tym:                                                 

o Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z budową 
ścieżek rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej 
z ul. Kolejową” 

Opis zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinku 
od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową oraz 
przebudową ul. Piekarskiej. 

Projektant:  Hucz sp. z o.o. sp.k. z Boronowa 

Wykonawca:  Hucz sp. z o.o. sp.k. z Boronowa 

Wartość robót budowlanych: 4 988 920,20 zł 

Postęp prac w roku 2021: 
✔ Zakończono fazę „projektuj” 
✔ Przekazano plac budowy 
✔ Wykonano przebudowę ul. Piekarskiej 
✔ Rozpoczęto budowę kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022. 

 Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, 
Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, 
ul. Nowodługoszyńska) 

Plan wydatków na 2021 rok – 5 294 979,00 zł 

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 5 281 990,73 zł 
w tym: 

o Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie 

Opis zadania: Przebudowa ul. Martyniaków od skrzyżowania z ul. Promienną do skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego. 

Wykonawca: Drogopol -ZW sp. z o.o. z Katowic 

Wartość robót budowlanych: 8 414 458,63 zł 

Postęp prac w roku 2021: 

✔ Zakończono fazę „projektuj” 
✔ Wykonano przebudowę infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
✔ Rozpoczęto roboty drogowe 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022. 

o Przebudowa  sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Martyniaków 
w Jaworznie wraz z wymianą nawierzchni 

Opis zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 
zbiornika rozsączającego i odtworzeniem nawierzchni w ul. Martyniaków na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Promienną do ul. Moniuszki. 
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Wykonawca: Drogopol -ZW sp. z o.o. z Katowic 

Wartość robót budowlanych: 3 046 010,29 zł 

Postęp prac w roku 2021:     

✔ Wykonano kanalizację sanitarną 
✔ Wykonano uzgodnienia projektowe dotyczące zbiornika rozsączającego 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022. 

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

Plan wydatków na 2021 rok – 0,00 zł                                                                                                                          

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 0,00 zł MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK 

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 dla transportu 
komunikacją miejską i samochodową, opartego na budowie wypożyczalni rowerów, w tym elektrycznych 
zlokalizowanych w ważnych punktach miasta. 

Wykonawca: Nie wyłoniony 

Postęp prac w roku 2021: Uzyskano zgodę Donatora, co do możliwości zlecenia wykonania zadania  
operatorowi zewnętrznemu i przystąpiono do szacowania wartości rynkowej zadania. 

 Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA 

Plan wydatków na 2021 rok – 190 000,00 zł 

Nakłady poniesione w 2021 roku – 181 991,31 zł 

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

Zamówienie podzielono na 3 zadania główne: 

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

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

• Zadanie 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: EFB Partners z Serocka 

Wartość robót budowlanych: 34 304 700,00 zł, umowa dofinansowana z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Postęp prac w roku 2021:  Zakończono zadanie 2. Zadanie 1 oraz 3 zakończono w roku 2020. 

 Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – budowa kąpieliska miejskiego 

Plan wydatków na 2021 rok – 1 560 000,00 zł 

Nakłady poniesione w 2021 roku – 1 559 480,12 zł 

Opis zadania: Budowa kąpieliska miejskiego z elementami małej architektury 

Projektant: Bako Sport Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej 
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Wykonawca zadania: Bako Sport Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej 

Wartość robót budowlanych: 1 999 000,00 zł 

Postęp prac w roku 2021: 

✔ Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego – zadanie 
realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

✔ Rozpoczęto prace projektowe 
✔ Przekazano plac budowy 
✔ Wykonano przebudowę infrastruktury podziemnej 
✔ Przystąpiono do budowy ciągów pieszych z elementami małej architektury 
✔ Kontynuacja robót budowlanych w roku 2022 i 2023. 

 Wielofunkcyjne mini boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w dzielnicy Jeleń Dąb 

Plan wydatków na 2021 rok: 65 000,00 zł 

Nakłady poniesione w 2021 roku: 64 800,00 zł 

Projektant: Draft Engineers sp. z o.o. z Chrzanowa 

Wykonawca: MAL-POL sp. z o.o. z Chrzanowa 

Postęp prac w roku 2021: Zadanie zakończone. 

 Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42-44, Towarowa 69-77 na osiedlu Podłęże 

Plan wydatków na 2021 rok: 40 000,00 zł 

Nakłady poniesione w 2021 roku: 39 976,23 zł 

Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa 

Wykonawca:  BabyCam z Reguł 

Postęp prac w roku 2021: Zadanie zakończone. 

 Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie 

Plan wydatków na 2021 rok: 70 910,00 zł 

Nakłady poniesione w 2021 roku: 0 zł 

Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa 

Wykonawca:  DORHOOF z Libiąża 

Postęp prac w roku 2021: Rozwiązano umowę z wykonawcą. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2022. 

 Jaworznicki Budżet Obywatelski 

o Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku 
w Jeleniu Dębie 

Plan wydatków na 2021 rok – 85 000,00 zł 

Łączne nakłady poniesione w 2021 roku – 84 941,07 zł 

Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa 

Wykonawca:  DORHOOF z Libiąża 

Postęp prac w roku 2021: Zadanie zakończone. 
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2021 rok 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W JAWORZNIE W 2021 ROKU 

Lp. Numer, data, nazwa uchwały Sposób wykonania  uchwały 

Z zakresu spraw finansowo-podatkowych 

1. 
Uchwała Nr XXVIII/372/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 29 stycznia 2021 r., poz.699. Dostosowanie stawki do ustawy 
było podstawą korekty wymiaru opłat za odpady komunalne. 

2. 

Uchwała Nr XXXI/398/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r. 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 27 kwietnia 2021 r., poz. 2913. 

3. 

Uchwała Nr XXXI/399/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. 
do 30 czerwca 2021 r. wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 27 kwietnia 2021 r., poz. 2914. 

4. 

Uchwała Nr XXXI/400/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku 
przydomowym 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 27 kwietnia 2021 r., poz.2915. 

5. 

Uchwała Nr XXXII/418/2021 z 27 maja 2021 r.   
ws. 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 31 maja 2021 r., poz. 3723. 

6. 
Uchwała Nr XXXVI/462/2021 z 28 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. emisji obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 29 listopada 2021 r. 
podpisano aneks do umowy o przeprowadzenie emisji obligacji, przesuwając emisję 
obligacji z 2021 na 2022 rok. 
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7. 
Uchwała Nr XXXVII/469/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 
obowiązujących na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 listopada 2021 r., poz.7512. Na jej podstawie 
przygotowano wymiar podatku na 2022 rok. 

8. 
Uchwała Nr XXXVII/470/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 listopada 2021 r., poz. 7513. Na jej podstawie 
przygotowano wymiar podatku na 2022 rok. 

9. 

Uchwała Nr XXXVII/471/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. zwolnienia od podatku od środków transportowych na 2022 rok 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów 
posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 listopada 2021 r., poz. 7514. Na jej podstawie 
przygotowano wymiar podatku na 2022 rok. 

10. 
Uchwała Nr XXXVII/472/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę 
opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 listopada 2021 r., poz. 7515. Na jej podstawie 
przygotowano wymiar podatku na 2022 rok. 

11. 

Uchwała Nr XXXVII/473/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Przyjęto stosowne 
zmiany do budżetu. 

12. 

Uchwała Nr XXXVIII/482/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Przyjęto stosowne 
zmiany do budżetu na 2022 rok. 

13. Uchwała Nr XXXVIII/483/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2034 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i dysponentom 
realizującym przedsięwzięcia miasta. 

14. 
Uchwała Nr XXXVIII/484/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. uchwały budżetowej na 2022 rok miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i dysponentom 
realizującym budżet miasta. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 grudnia 2021 r., 
poz. 8748.   
Do uchwały Prezydent Miasta podjął zarządzenia: 
1.  Nr  BSM.120.2.2022 z 3 stycznia 2022 r. ws. szczegółowego podziału uchwalonych 
dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok do pełnej klasyfikacji 
budżetowej i do dysponentów. Zarządzenie przekazano dysponentom środków 
budżetowych, którzy na jego podstawie opracowali własne roczne plany finansowe. 
2.  Nr BSM.120.3.2022 z 3 stycznia 2022 r.  ws. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2022 rok. 
Zarządzenie przekazano dysponentom realizującym zadania zlecone. 
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Z zakresu edukacji, kultury i sportu 

15. 
Uchwała nr XXVIII/375/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. nadania statutu samorządowej artystycznej 
instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
29 stycznia 2021 r., poz. 702. Uchwałę przekazano do wiadomości dyrektorowi ATElier Kultury 
celem realizacji. 

16. 

Uchwała Nr XXIX/382/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe  
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 
nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina 
Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
4 marca 2021 r., poz. 1606. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego 
nr NPII.4131.1.236.2021 z 31 marca 2021 r.  stwierdzono nieważność uchwały. 

17. 

Uchwała Nr XXIX/383/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. częściowej zmiany uchwały ws. organizacji wspólnej obsługi finansowo-
księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek 
budżetowych Gminy Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę przekazano do Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Jana Pawła II  celem stosowania. 

18. 

Uchwała Nr XXX/389/2021 z 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
1 kwietnia 2021  r., poz. 2315. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

19. 

Uchwała Nr XXX/390/2021 z 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. 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 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę opublikowano 
w Dz.Urz.Woj.Śl. 1 kwietnia 2021 r., poz. 2316. 

20. 
Uchwała Nr XXX/395/2021 z 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
1 kwietnia 2021 r., poz. 2319. Zmienione zasady zastosowano w procedurze konsultacji. 

21. 

Uchwała Nr XXXIII/425/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 czerwca 2021 r., poz. 4449.  Uchwała weszła w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina 
Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym 

22. 
Uchwała Nr XXXIII/426/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok 
szkolny 2021/2022 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 czerwca 2021 r., poz. 4450.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

23. 

Uchwała Nr XXXIII/427/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych 
niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 czerwca 2021 r., poz. 4451. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

24. 

Uchwała Nr XXXVIII/492/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których 
Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym, korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 grudnia 2021 r., poz. 8749. Uchwała weszła w życie 1 marca 2022 r. 

25. 

Uchwała Nr XXXVIII/493/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze 
Gminy Jaworzno 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz dyrektorom wszystkich szkół podstawowych. 
Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 30 grudnia 2021 r., poz. 8750. Uchwała wejdzie 
w życie 1 września 2022 r. 

26. 
Uchwała Nr XXXVIII/494/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego 

Uchwały przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz dyrektorom wszystkich szkół podstawowych. 
Uchwały wchodzą w życie 1 września 2022 r. 

27. 

Uchwała Nr XXXVIII/495/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego 
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie 

28. 

Uchwała Nr XXXVIII/496/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 

29. Uchwała Nr XXXVIII/497/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
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zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie 

30. 

Uchwała Nr XXXVIII/498/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie  w Zespole  Szkół nr 3 
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego 
w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie 

31. 

Uchwała Nr XXXVIII/499/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im.  Majora Henryka Sucharskiego 
w Jaworznie 

32. 

Uchwała Nr XXXVIII/500/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie 

33. 

Uchwała Nr XXXVIII/501/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie 

34. 

Uchwała Nr XXXVIII/502/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie 

35. 

Uchwała Nr XXXVIII/503/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii 
Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.                                                           

36. 

Uchwała Nr XXXVIII/504/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 
w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka 
w Jaworznie 

37. Uchwała Nr XXXVIII/505/2021 z 21 grudnia 2021 r.   
ws. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1 w Jaworznie 

Uchwały przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz dyrektorom szkół. Uchwały weszły w życie 
z dniem podjęcia. 
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38. 
Uchwała Nr XXXVIII/506/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Jaworznie 

39. 
Uchwała Nr XXXVIII/507/2021 z 21 grudnia 2021 r.   
ws. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Jaworznie 

40. 
Uchwała Nr XXXVIII/508/2021 z 21 grudnia 2021 r.   
ws. zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Jaworznie 

Z zakresu współpracy społecznej 

41. 

Uchwała Nr XXXVI/455/2021 z 28 października 2021 r. 
ws. Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok 

Uchwały przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Na ich podstawie ogłoszono i rozstrzygnięto 
5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, przyznając z budżetu 
miasta dotacje na realizację zadań z zakresu: 
1. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna” (zarządzenie Nr SG.0050.393.2021 z 26 listopada 2021 r.) 
2. „Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie” (zarządzenie 

Nr SG.0050.459.2021 z 24 grudnia 2021 r.) 
3. „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie” (zarządzenie 

Nr SG.0050.461.2021 z 24 grudnia 2021 r.) 
4. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (zarządzenie Nr SG.0050.460.2021 

z 24 grudnia 2021 r.) 
oraz 
5. na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób (zarządzenie Nr SG.0050.458.2021 z 24 grudnia 2021 r.). 

Uchwały obejmują działania planowane do realizacji w całym roku budżetowym. Kolejne etapy 
realizacji programu będą dokonywane na bieżąco. 

42. 

Uchwała Nr XXXVIII/511/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
zmieniającą uchwałę ws. Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

43. 
Uchwała Nr XXXVII/465/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Miasta Jaworzna na 2022 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Na jej podstawie ogłoszono i rozstrzygnięto 
2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, przyznając z budżetu 
miasta dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu: 
1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zarządzenie 

Nr SG.0050.456.2021 z 24 grudnia 2021 r.) 
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie 

spędzaj wolny czas” (zarządzenie Nr SG.0050.457.2021 z 24 grudnia 2021 r.). 
Uchwała obejmuje działania planowane do realizacji w całym roku budżetowym. Kolejne etapy 
realizacji programu będą dokonywane na bieżąco. 
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Z zakresu gospodarki komunalnej 

44. 

Uchwała Nr XXVIII/373/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
ws. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałę opublikowano 
w Dz.Urz.Woj.Śl. 29 stycznia 2021 r., poz. 700. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu 
Nr GK.0050.42.2021 z 9 lutego 2021 r. Uchwała została podana do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem 
ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej MZNK, a jej postanowienia 
zostały zastosowane w prowadzonych sprawach. 

45. 
Uchwała Nr XXX/392/2021 z 25 marca 2021 r. 
ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 7 kwietnia 
2021 r., poz. 2470.  Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.472-2021 
z 30 kwietnia 2021 r. wykonanie uchwały zostało wstrzymane w całości. 

46. 
Uchwała Nr XXX/393/2021 z 25 marca 2021 r. 
ws. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
8 kwietnia 2021 r., poz. 2574. 12 kwietnia 2021 r. odpis uchwały przekazano Miejskiemu 
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych celem stosowania. 

47. 
Uchwała Nr XXX/394/2021 z 25 marca 2021 r. 
ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta 
Jaworzna w 2021 roku 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 1 kwietnia 
2021 r., poz. 2318. Zarządzeniem Nr GK.0050.137.2021 z 9 kwietnia 2021 r. określono 
sposób wykonania uchwały. Treść uchwały wraz z ewidencją kąpielisk została podana 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

48. 

Uchwała Nr XXXII/417/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
31 maja 2021 r., poz. 3722. 2 czerwca 2021 r. odpis uchwały przekazano Miejskiemu 
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych  celem stosowania. 

49. 
Uchwała Nr XXXIII/436/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 czerwca 2021 r., poz. 4452. 2 lipca 2021 r. odpis uchwały przekazano Miejskiemu 
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych celem stosowania. 28 lipca 2021 r. Wojewoda Śląski 
wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.780.2021 stwierdzające nieważność uchwały. 

50. 

Uchwała Nr XXXIII/437/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
30 marca 2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej 
cmentarzy komunalnych 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 czerwca 2021 r., poz. 4453. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu 
Nr GK.0050.281.2021 z 12 lipca 2021 r., Uchwała została podana do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem 
ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej MZNK, a jej postanowienia 
zostały zastosowane w prowadzonych sprawach. 
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51. 

Uchwała Nr XXXIV/445/2021 z 26 sierpnia 2021 r. 
ws. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno i przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 31 sierpnia 2021 r. odpis uchwały wraz 
projektem regulaminu przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. 

52. 
Uchwała Nr XXXIV/446/2021 z 26 sierpnia 2021 r. 
ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
31 sierpnia 2021 r., poz. 5509. 8 września 2021 r. odpis uchwały przekazano Miejskiemu 
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych celem stosowania. 

53. 

Uchwała Nr XXXVI/460/2021 z 28 października 2021 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 2022 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
5 listopada 2021 r., poz. 6944. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu Nr GK.0050.381.2021 
z 15 listopada 2021 r., powierzając Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów podanie 
do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, stawek opłat określonych 
uchwałą oraz pobieranie opłat. 

54. 

Uchwała Nr XXXVIII/512/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno i przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 28 grudnia 2021 r. odpis uchwały wraz 
projektem regulaminu przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami 

55. 

Uchwała Nr XXXIII/432/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
MCKiS w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego 
użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej 
budynkiem Klubu „Kasztan”, przy ul. Kasztanowej 30, w celu prowadzenia 
działalności statutowej 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr WS.0050.271.2021 z 6 lipca 2021 r. Zlecono wykonanie operatu 
szacunkowego określającego wartość nieruchomości celem sporządzenia wykazu 
nieruchomości. 

56. 

Uchwała Nr XXXIII/433/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
MCKiS w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego 
użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej 
budynkiem Klubu „Niko” w Byczynie, przy ul. Na Stoku 14, w celu 
prowadzenia działalności statutowej 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr WS.0050.270.2021 z 6 lipca 2021 r. Zlecono wykonanie operatu 
szacunkowego określającego wartość nieruchomości celem sporządzenia wykazu 
nieruchomości. 

57. 

Uchwała Nr XXXIII/434/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
MCKiS w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego 
użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr WS.0050.272.2021 z 6 lipca 2021 r. Zlecono wykonanie operatu 
szacunkowego określającego wartość nieruchomości celem sporządzenia wykazu 
nieruchomości. 
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budynkiem Klubu Środowiskowego „Pod Skałką”, przy ul. Dąbrowskiego 17, 
w celu prowadzenia działalności statutowej 

58. 

Uchwała Nr XXXIII/435/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
MCKiS w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego 
użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej 
budynkiem Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej, 
położonej przy ul. Jagiellońskiej 3, w celu prowadzenia działalności 
statutowej 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr WS.0050.269.2021 z 6 lipca 2021 r. Zlecono wykonanie operatu 
szacunkowego określającego wartość nieruchomości celem sporządzenia wykazu 
nieruchomości. 

59. 

Uchwała Nr XXXVI/459/2021 z 28 października 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
samorządowej artystycznej instytucji kultury ATElier Kultury w Jaworznie 
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania 
na okres dziesięciu lat, zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy 
ul. Mickiewicza 2, w celu prowadzenia działalności statutowej 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr WS.0050.375.2021 z 8 listopada 2021 r. 4 stycznia 2022 r. zawarto umowę 
ustanowienia prawa użytkowania z ATElier Kultury, Rep.A Nr 34/2022. 

60. 

Uchwała Nr XXXVIII/479/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Jaworzna na nieruchomości będące własnością Skarbu 
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Zarządzeniem Nr 0050.468.2021 
z 28 grudnia 2021 r. zobowiązano Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami  
do dokonania zamiany nieruchomości gminnych szczegółowo opisanych w § 1 ust. 2 
zarządzenia, na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów, 
szczegółowo opisane w § 1 ust. 3 zarządzenia. Zamiany nieruchomości dokonano z uwagi 
na uzasadniony interes gminy. 

Z zakresu nadzoru właścicielskiego 

61. 

Uchwała Nr XXXV/453/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna wniosku 
o udzielenie Gminie Miasta Jaworzna wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w istniejącym Jaworznickim TBS sp. z o.o. w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 30 września 2021 r.. skierowano do Ministra 
Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa w wysokości 1 169 000,00 zł. 

62. 

 
Uchwała Nr XXXVII/476/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna wniosku 
o udzielenie Gminie Miasta Jaworzna wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w istniejącym Jaworznickim TBS sp. z o.o. w Jaworznie 
 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 29 listopada 2021 r. skierowano do Ministra 
Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa w wysokości 3 297 000,00 zł. 
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Z zakresu urbanistyki i architektury 

63. 

Uchwała Nr XXXIII/431/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" 
w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.291.2021 
z 22 lipca 2021 r. określające sposób wykonania uchwały. 

64. 

Uchwała Nr XXXV/449/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum” w Jaworznie przyjętego uchwałą Nr XXXII/437/2009 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
30 września 2021 r., poz. 6093. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.356.2021 z 14 października 
2021 r. określające sposób wykonania uchwały. Rozpoczęto prace zmierzające do ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały. 

65. 
Uchwała Nr XXXV/450/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jeziorki” w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.358.2021 
z 14 października 2021 r. określające sposób wykonania uchwały. Rozpoczęto prace 
wstępne. Zawiadomiono instytucje, zebrano wnioski, wyłoniono wykonawcę. 

66. 
Uchwała Nr XXXV/451/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pastwiska” w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.357.2021 
z 14 października 2021 r. określające sposób wykonania uchwały. Rozpoczęto prace wstępne. 
Zawiadomiono instytucje, zebrano wnioski, wyłoniono wykonawcę. 

67. 
Uchwałę Nr XXXV/452/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Szprotawy” w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.362.2021 
z 18 października 2021 r. określające sposób wykonania uchwały. Rozpoczęto prace wstępne. 
Zawiadomiono instytucje, zebrano wnioski, wyłoniono wykonawcę. 

68. 
Uchwała Nr XXXVI/461/2021 z 28 października 2021 r. 
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęto zarządzenie Nr UA.0050.382.2021 
z 15 listopada 2021 r. Rozpoczęto prace wstępne. Zawiadomiono instytucje, zebrano wnioski. 
Przygotowano postępowanie dot. wyboru wykonawcy. 

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

69. 

Uchwała Nr XXVIII/371/2021 z 26 stycznia 2021 r. 
ws. finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych 
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu 
"Tarcza" w 2021 r. 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
podpisano porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Jaworznie 
Nr ZK-ZKB.5520.1.2021. 

70. 
Uchwała Nr XXXI/407/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach 
Nr ZK.5540.14.2021.   

71. 
Uchwała Nr XXXI/408/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji w Katowicach 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach 
Nr ZK-ZKB.5520.8.2021. 
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72. 

Uchwała Nr XXXI/409/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów 
godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie 
na potrzeby programu TARCZA w 2021 r. 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
zmniejszono środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów godzin nadliczbowych 
Policji w 2021 r. 

73. 
Uchwała Nr XXXIII/438/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ z przeznaczeniem 
dla Sołectwa Nowa Biała 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach. 1 lipca 2021 r. podpisano umowę Nr ZK-ZKB.5532.15.2021 z Gminą Nowy 
Targ, w ślad za czym przekazano pomoc finansową dla gminy. 

Z zakresu zdrowia 

74. 

Uchwała Nr XXVIII/374/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
ws. zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
19 grudnia 2019 r. ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
29 stycznia 2021 r., poz. 701. Poinformowano  dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o podjętej uchwale i zobowiązano do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 

75. 
Uchwała Nr XXIX/379/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2019 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Katowicach. Na podstawie uchwały 10 marca 2021 r. pokryta została strata Szpitala 
za 2019 rok. 

76. 
Uchwała Nr XXIX/380/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Szpitala, 
zobowiązując go do podejmowania działań zmierzających do poprawy stabilności ekonomiczno-
finansowej placówki. Zatwierdzony program naprawczy ma doprowadzić do poprawy wyniku 
finansowego w dłuższym okresie czasu poprzez ograniczenie kosztów głównie o charakterze 
stałym oraz zwiększenie osiąganych przychodów. 

77. 

Uchwała Nr XXIX/381/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Zakładu, 
celem realizacji programu naprawczego, zobowiazując go do podjęcia działań zmierzających 
do zwiększenia przychodów, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów w celu 
minimalizacji kosztów i utrzymywania płynności finansowej na zadowalającym poziomie.         

78. 

Uchwała Nr XXX/387/2021 z 25 marca 2021 r. 
ws. wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Młodzi w nowej 
rzeczywistości" w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Podjęcie uchwały umożliwiło Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy podpisanie umowy na realizację projektu. Projekt realizowany 
będzie w latach 2021-2023. Wartość projektu wynosi 446 040,00 zł. Projekt w całości 
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

79. 

Uchwała Nr XXX/388/2021 z 25 marca 2021 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 2021 r. 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wysokość środków 
finansowych PFRON przypadających dla Jaworzna w 2021 roku wynosiła 2 573 574,00 zł. 
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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80. 
Uchwała Nr XXXI/401/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2021 -2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zobowiązując go do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 
Zarządzeniem Nr WZ.0050.186.2021 z 7 maja 2021 r. wyznaczono Panią Barbarę Obertyn – 
Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej na koordynatora Programu. 

81. 
Uchwała Nr XXXI/402/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
w Jaworznie na lata 2021-2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zobowiązując go do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 
Zarządzeniem Nr WZ.0050.187.2021 z 7 maja 2021 r. wyznaczono Panią Patrycję Drobniak-
Wasilewską – Kierownika Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych MOPS na koordynatora 
Programu. 

82. 
Uchwała Nr XXXI/403/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2021-2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy, zobowiązując go do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 

83. 
Uchwała Nr XXXI/404/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie 
na lata 2021-2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zobowiązując go do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 
Zarządzeniem Nr WZ.0050.188.2021 z 7 maja 2021 r. wyznaczono Panią Ewelinę Bombę – 
Kierownika Działu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych MOPS na koordynatora  Programu. 

84. 
Uchwała Nr XXXI/405/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w  Jaworznie na lata 
2021-2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zobowiązując go do stosowania jej zapisów w bieżącej działalności. 
Zarządzeniem Nr WZ.0050.189.2021 z 7 maja 2021 r. wyznaczono Panią Wiesławę Szadkowską 
– Kierownika Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi MOPS na koordynatora  
Programu. 

85. 
Uchwała Nr XXXI/406/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta 
Jaworzna na lata 2021-2030 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 27 maja 2021 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały. Na sesji 24 czerwca Rada Miejska podjęła uchwałę 
ws. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody – patrz poz. 90. 

86. 

Uchwała Nr XXXII/415/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Jaworznie za 2020 rok 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Dyrektor Zakładu 
przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz Sądzie Rejestrowym 
w Katowicach. 

87. 
Uchwała Nr XXXII/416/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie  uchwały 
pokryta została strata Zakładu za 2020 rok. 

88. Uchwała Nr XXXIII/428/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Dyrektor Szpitala 
przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz Sądzie Rejestrowym 
w Katowicach. 
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ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 
za 2020 rok 

89. 

Uchwała Nr XXXIII/429/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2020 rok 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Dyrektor Ośrodka 
przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz Sądzie Rejestrowym 
w Katowicach. 

90. 
Uchwała Nr XXXIII/430/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 
26 maja 2021 r. znak: NPII.4131.1.525.2021 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Skargę złożono do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, który 25 listopada 2021 r. wydał wyrok uchylający 
rozstrzygnięcie Wojewody. Wojewoda Śląski złożył w ślad za tym skargę kasacyjną. 

91. 

Uchwała Nr XXXIV/444/2021 z 26 sierpnia 2021 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 2021 r. 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
dokonano zmiany podziału środków Funduszu. 

92. 

Uchwała Nr XXXVI/456/2021 z 28 października 2021 r. 
ws. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 
finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 
za rok 2021 i 2022   

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. O podjętej uchwale poinformowano Szpital oraz 
firmę LEX-FIN s.c. LEX-FIN sp. z o.o. Stanisław Bazan wskazaną do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2021 i 2022. Dyrektor Szpitala podpisała umowę 
z firmą audytorską. 

93. 
Uchwała Nr XXXVI/457/2021 z 28 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
5 listopada 2021 r., poz. 6942. Na podstawie uchwały zmieniono maksymalną wysokość opłaty 
za wyżywienie dziecka w Żłobku. 

94. 
Uchwała Nr XXXVI/458/2021 z 28 października 2021 r. 
ws. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
5 listopada 2021 r., poz. 6943. Na podstawie zapisów uchwały zaktualizowano rozkład godzin 
pracy aptek. 

95. 
Uchwała Nr XXXVII/466/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 
2022-2024 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. O przyjęciu Programu poinformowano dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zobowiązano do jego stosowania w bieżącej 
działalności. 

96. 
Uchwała Nr XXXVII/467/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie 
na lata 2022-2024 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. O przyjęciu Programu poinformowano dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zobowiązano do jego stosowania w bieżącej 
działalności. 

97. 
Uchwała Nr XXXVII/468/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
dokonano zmiany podziału środków Funduszu. 
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zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r. 

98. 

Uchwała Nr XXXVIII/488/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Dyrektor Ośrodka podjęła działania zmierzające 
do zwiększenia przychodów jednostki oraz poprawy kondycji finansowej w dłuższej 
perspektywie czasowej. 

99. 
Uchwała Nr XXXVIII/489/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Dyrektor Zakładu podjęła działania zmierzające 
do wzrostu przychodów jednostki przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. 

100. 
Uchwała Nr XXXVIII/490/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Dyrektor Szpitala podjęła działania zmierzające 
do ustabilizowania sytuacji finansowej jednostki przy zachowaniu bezpieczeństwa i jakości 
realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez zmniejszenie straty finansowej. 

101. 

Uchwała Nr XXXVIII/491/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom 
Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Na podstawie uchwały 
zawarto umowę ws. udzielenia pomocy finansowej miastu Chorzów na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom. W ramach umowy 
prowadzone są 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 strukturach chorzowskiego Ośrodka. 

102. 

Uchwała Nr XXXVIII/510/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie ws. powołania 
Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. O podjętej uchwale poinformowano Dyrektora 
Ośrodka. Na jej podstawie dokonano zmiany składu osobowego Rady Społecznej Ośrodka. 

Z zakresu ochrony środowiska 

103. 
Uchwała Nr XXX/391/2021 z 25 marca 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021 roku 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
1 kwietnia 2021 r., poz. 2317. Zarządzeniem Nr OŚ.0050.138.2021 z 12 kwietnia 2021 r. 
określono sposób wykonania uchwały. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 30 kwietnia 2021 r. znak: 
NPII.4131.1.454.2021 Wojewoda Śląski stwierdził w całości nieważność uchwały. Nie zgadzając 
się z argumentami przedstawionymi w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego przygotowano 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o jego unieważnienie – patrz 
poz.104. 

104. 
Uchwała Nr XXXII/419/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 
30 kwietnia 2021 r. znak: NPII.4131.1.454.2021 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Skargę złożono do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, który 17 września 2021 r. wydał wyrok uchylający 
rozstrzygnięcie Wojewody. Wojewoda Śląski złożył w ślad za tym skargę kasacyjną. 
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105. 

Uchwała Nr XXXVIII/509/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Jaworzna – miasta 
na prawach powiatu na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektyw 
na lata 2026-2029 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Sposób wykonania uchwały określono 
zarządzeniem Nr OŚ.0050.13.2022 z 13 stycznia 2022 r. 

Z zakresu działalności gospodarczej 

106. 

Uchwała Nr XXVIII/376/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
ws. zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
29 stycznia 2021 r., poz. 703. Sposób wykonania uchwały został określony zarządzeniem 
Nr SO.0050.73.2021 z 2 marca 2021 r. 

107. 
Uchwała Nr XXXI/410/2021 z 22 kwietnia 2021 r. 
ws. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Uchwałę opublikowano w Dz.Urz.Woj.Śl. 
27 kwietnia 2021 r., poz. 2916. Sposób wykonania uchwały został określony zarządzeniem 
Nr SO.0050.196.2021 z 17 maja 2021 r. 

Z zakresu funkcjonowania Rady Miejskiej 

108. 
Uchwała Nr XXIX/384/2021 z 25 lutego 2021 r. 
ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Strona skarżąca została zawiadomiona o sposobie 
rozpatrzenia skargi. 

109. 
Uchwała Nr XXXII/411/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta 
Jaworzna" Panu Jerzemu Zamarlikowi 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 

110. 
Uchwała Nr XXXII/412/2021 z 27 maja 2021 r. 
ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta 
Jaworzna" Panu Lucjanowi Fudale 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 

111. Uchwała Nr XXXIII/420/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 

112. 
Uchwała Nr XXXIII/421/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 

113. 
Uchwała Nr XXXIII/422/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
ws. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu 
wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok 

Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 

114. Uchwała Nr XXXIV/439/2021 z 26 sierpnia 2021 r. Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2021 ROK 16 

ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta 
Jaworzna" Panu Wenancjuszowi Plesowi 

115. 
Uchwała Nr XXXIV/440/2021 z 26 sierpnia 2021 r. 
ws. przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta 
Jaworzna" Panu Tadeuszowi Pokornemu 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 

116. 
Uchwała Nr XXXIV/441/2021 z 26 sierpnia 2021 r. 
ws. przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Pani 
Monice Włodarczyk-Raczek 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. 

117. 
Uchwała Nr XXXV/454/2021 z 28 września 2021 r. 
ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia pomnika Jana Martyniaka 
na ul. Ławczaną w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Strona wnosząca petycję została poinformowana 
przez Przewodniczącego Rady o sposobie załatwienia sprawy. 

118. Uchwała Nr XXXVII/477/2021 z 25 listopada 2021 r. 
ws. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Od 1 listopada 2021 r. wynagrodzenie Prezydenta 
naliczane jest według nowych zasad określonych w uchwale. 

119. 
Uchwała Nr XXXVII/478/2021 z 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę ws. ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez 
radnych Rady Miejskiej w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Zgodnie z postanowieniami uchwały nowa 
wysokość diet radnych obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r. co skutkowało wypłatą  wyrównania 
diet za miesiąc sierpień, wrzesień i październik. 

120. Uchwała Nr XXXVIII/485/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2022 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Plan pracy Rady zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

121. 
Uchwała Nr XXXVIII/486/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie 
na 2022 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Plany pracy Komisji zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

122. Uchwała Nr XXXVIII/487/2021 z 21 grudnia 2021 r. 
ws. rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 roku 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu. Strona wnosząca petycję została poinformowana 
przez Przewodniczącego Rady o sposobie załatwienia sprawy. 

 


