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1. WST!P 

 

Po raz trzeci z rzędu – wypełniając obowiązek płynący z ustawy o samorządzie gminnym – w ramach 
niniejszego Raportu, została podsumowana działalność jaworznickiego samorządu w 2020 roku. 

Raport prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań 
ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady. 
Przy doborze informacji i zakresu danych uwzględnionych w Raporcie, kierowano się chęcią 
jak najpełniejszego odzwierciedlenia działań podejmowanych w poszczególnych obszarach – najważniejszych 
z punktu widzenia funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb mieszkańców. Raport pomija zagadnienia 
dotyczące sprawozdawczości budżetowej, będące przedmiotem odrębnych opracowań. 

W 2020 roku, z powodu epidemii koronawirusa, również samorząd Jaworzna znalazł się w nieznanej 
wcześniej sytuacji. Był to czas trudnych decyzji i próby mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały 
przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Paraliż dotknął wiele aspektów działalności gminy, 
przeorganizowując sposób funkcjonowania i realizacji przyjętych kierunków działań. Nasze wysiłki skupiły się 
na kwestiach zapewniających sprawną koordynację zadań przypisanych samorządom w dobie pandemii, 
mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. W tym celu został powołany Sztab COVID-19, 
skupiający przedstawicieli służb oraz zakładów pracy, który także dzisiaj pomaga nam przejść przez kolejne 
fale epidemii.  

Jednym z obszarów, w którym odczuwalne były skutki związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku 
z epidemią była oświata. Test samodzielności musieli przejść uczniowie i rodzice. Trudności związane 
z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i modernizacji prowadzonych w gminie. 
Realizowaliśmy ważne społecznie i gospodarczo projekty. Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana była 
aktywność inwestycyjna gminy, a przedsięwzięcia skupiały się na poprawie jakości przestrzeni publicznej, 
komunikacji, promowaniu zrównoważonej mobilności, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności terenów 
zielonych czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.  
Wspólną przesłanką działań podejmowanych przez gminę w 2020 roku – zarówno w sferze inwestycyjnej 
jak i nieinwestycyjnej – było podnoszenie poziomu życia mieszkańców.  

Do ważniejszych zadań i inwestycji 2020 roku należą: oddane do użytkowania Przedszkole Miejskie nr 24, 
Żłobek Miejski na Os. Podłęże, Klub Seniora na Os. Podwale, strefy rekreacji w Parku Angielskim na Starej 
Hucie oraz powstałe w ramach budżetu obywatelskiego, w tym pumptrack w centrum miasta; pozyskana 
dotacja na modernizację ulicy Martyniaków; rozpoczęta budowa 63. kolejnych mieszkań w Osiedlu SFERA; 
reorganizowany system odbioru odpadów; uchwalone nowe Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Rok 2020 zamknęła ważna rządowa decyzja o uruchomieniu w Jaworznie 
gospodarczej strefy inwestycyjnej. 

Działania podejmowane w minionym roku korespondowały z kierunkami określonymi w dokumentach 
strategiczno-programowych, skupionymi na tym, aby Jaworzno było przestrzenią otwartą, funkcjonalną 
i wygodną do życia, przyjazną i bezpieczną dla mieszkańców, z mocną gospodarką oraz zadbaną 
środowiskowo. Zasadniczo cele stawiane do realizacji w 2020 roku – mimo trudnych warunków – zostały 
osiągnięte. 
  
Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem i włączenia w debatę nad zagadnieniami, które obejmuje. 

 

Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Silbert
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3. KALENDARIUM 
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DĂƌǌĞĐ

<ǁŝĞĐŝĞŷ

DĂũ

^ƚǇĐǌĞŷ

ϮϬϮϬ
ͻ�

ͻ�

>K�<�KtE�ŝ�ŬƌĂũŽǁĞ�ŽďŽƐƚƌǌĞŶŝĂ�ǁ�ǌǁŝČǌŬƵ�ǌ�ĞƉŝĚĞŵŝČ�ŬŽƌŽŶĂǁŝƌƵƐĂ�^�Z^Ͳ�ŽsͲϮ�
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ŝ�ƐƉƌǌħƚƵ�ƌĂƚƵũČĐĞŐŽ�ǌĚƌŽǁŝĞ�ŝ�ǏǇĐŝĞ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂ�ĚŽ�ƌĞŬŽŵƵŶĂůŝǌĂĐũŝ�ƵƐųƵŐ�ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ�Ͳ�tŽĚŽĐŝČŐŝ�:ĂǁŽƌǌŶŽ�ǌůĞĐĂũČ�
ǌĂŬƵƉ�ĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ�ƑŵŝĞĐŝĂƌĞŬ

ƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞ�ƉƌĂĐǇ�ŵŝĞũƐŬŝĞŐŽ�^ǌƚĂďƵ�<ƌǇǌǇƐŽǁĞŐŽ��Ks/�Ͳϭϵ�ĐĞůĞŵ�ďŝĞǏČĐĞŐŽ�
ŵŽŶŝƚŽƌŽǁĂŶŝĂ��ƐǇƚƵĂĐũŝ�ǁ�ŵŝĞƑĐŝĞ�ŽƌĂǌ�ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ�ƐĐŚĞŵĂƚſǁ�ĚǌŝĂųĂŷ�ŶĂ�ǁǇƉĂĚĞŬ�

ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂ�ĐŝČŐųŽƑĐŝ�ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ�ŵŝĂƐƚĂ�ǁ�ǁǇďƌĂŶǇĐŚ�ŽďƐǌĂƌĂĐŚ�
ƵƌƵĐŚŽŵŝĞŶŝĞ��ŶƚǇŬƌǇǌǇƐŽǁĞũ�dĂƌĐǌǇ�KĐŚƌŽŶǇ�DŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ͕�ƚĂŬǏĞ�ĚůĂ�ďŝǌŶĞƐƵ�

ďůŝƐŬŽ�ϭϬϬ�ƚǇƐ͘�ǌų��ĚůĂ�ƐǌŬſų�ǁ�ŬŽŶŬƵƌƐŝĞ�ͣ�ĚĂůŶĂ�^ǌŬŽųĂ͟�ŶĂ�ǁƐƉĂƌĐŝĞ�
ƐǇƐƚĞŵƵ�ŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ�ǌĚĂůŶĞŐŽ

ŶŽǁĞ�ƉƌǌĞƚĂƌŐŝ�ŶĂ�ƐƉƌǌĞĚĂǏ�ŐŵŝŶŶǇĐŚ�ĚǌŝĂųĞŬ�ďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ�ǁ�ŬŽŵƉůĞŬƐĂĐŚ�ŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁǇĐŚ
ϱ�ŵůŶ�ǌų�ĚŽƚĂĐũŝ�ŶĂ�ƉƌǌĞďƵĚŽǁħ�Ƶů͘�DĂƌƚǇŶŝĂŬſǁ

ƵĚŽƐƚħƉŶŝĞŶŝĞ�ŐĞŽĚĞǌǇũŶĞŐŽ�ƐǇƐƚĞŵƵ�ĞͲƵƐųƵŐ�ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ�

ƑǁŝħƚŽ�<ŽŶƐƚǇƚƵĐũŝ�ϯ͘�DĂũĂ�ǁ�ĞƉŝĚĞŵŝĐǌŶǇĐŚ�ŽďŽƐƚƌǌĞŶŝĂĐŚ
ǁǇŵĂǌŽďƵƐ��>K�ƵƐƉƌĂǁŶŝĂ�ƚĞƐƚŽǁĂŶŝĞ�ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ�ƉŽĚ�ŬČƚĞŵ��Ks/�Ͳϭϵ
DŝĞũƐŬĂ��ŝďůŝŽƚĞŬĂ�WƵďůŝĐǌŶĂ�ǁ�:ĂǁŽƌǌŶŝĞ�ŶĂ�/�ŵŝĞũƐĐƵ�ǁ�ƵƉƵďůŝĐǌŶŝĂŶŝƵ�ĐǌǇƚĞůŶŝĐƚǁĂ
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ�ǌ�ŽŬĂǌũŝ�ϭϬϬ͘�ƌŽĐǌŶŝĐǇ�ƵƌŽĚǌŝŶ�_ǁŝħƚĞŐŽ�:ĂŶĂ�WĂǁųĂ�//
:ĂǁŽƌǌŶŽ�ůĂƵƌĞĂƚĞŵ�ŬŽŶŬƵƌƐƵ�ͣ^ĂŵŽƌǌČĚ�ƉƌŽŵƵũČĐǇ�ǌĚƌŽǁŝĞ͟
ϭϲϳ�ƚǇƐ͘�ǌų�ǁƐƉĂƌĐŝĂ�ǌ�ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ͣ_ůČƐŬŝĞ�WŽŵĂŐĂ͟�ĚůĂ��ŽŵƵ�WŽŵŽĐǇ�^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕�
�ĂŬųĂĚƵ�KƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲ>ĞĐǌŶŝĐǌĞŐŽ�ŝ��ŽŵƵ�^ĞŶŝŽƌĂ�ͣ:ĞƐŝĞŷ�ŶĂ�>ĞƚŶŝĞũ͟
ƉƌǌĞƚĂƌŐ�ŶĂ�ďƵĚŽǁħ�ϲϯ͘�ŵŝĞƐǌŬĂŷ�ŶĂ�ǁǇŶĂũĞŵ�ǁ�KƐŝĞĚůƵ�^&�Z�
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>ŝƉŝĞĐ

tƌǌĞƐŝĞŷ

WĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬ

^ŝĞƌƉŝĞŷ

ĚǇƐŬƵƐũĂ�ƉƵďůŝĐǌŶĂ�ŶĂĚ�ǌŵŝĂŶĂŵŝ�^ƚƵĚŝƵŵ�ƵǁĂƌƵŶŬŽǁĂŷ�ŝ�ŬŝĞƌƵŶŬſǁ�
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ�ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ�
:�K�ϮϬϮϭ͗�ŶĂďſƌ�ƉƌŽƉŽǌǇĐũŝ�ǌĂĚĂŷ�ĚŽ�ſƐŵĞũ�ĞĚǇĐũŝ
ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞ�tĂƌƐǌƚĂƚǇ�DƵǌǇĐǌŶĞ�WŽůƵ�KE��
ŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞ�ƐƉŽųĞĐǌŶĞ�ĚŽ�ƉůĂŶƵ�ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ�ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ�ͣWƐǌĐǌĞůŶŝŬ�/͟�

WƵŶŬƚ�/ŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇ�ĚůĂ�ŽƐſď�ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ�ƉƌǌǇ�Ƶů͘�BƵŬĂƐŝĞǁŝĐǌĂ
ƉſųŵĞƚĞŬ�ƉƌĂĐ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐǇũŶǇĐŚ��ĂůĞǁƵ�^ŽƐŝŶĂ

:ĂǁŽƌǌŶŽ�ǁ�ǌŵĂŐĂŶŝĂĐŚ�Ž�ͣWƵĐŚĂƌ�ZŽǁĞƌŽǁĞũ�^ƚŽůŝĐǇ�WŽůƐŬŝ͟

ƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞ�WŽǁƐǌĞĐŚŶĞŐŽ�^ƉŝƐƵ�ZŽůŶĞŐŽ
ŽĚĚĂŶŝĞ�ĚŽ�ƵǏǇƚŬƵ�WƌǌĞĚƐǌŬŽůĂ�DŝĞũƐŬŝĞŐŽ�Ŷƌ�Ϯϰ�ǌ�KĚĚǌŝĂųĂŵŝ�/ŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇŵŝ�ŝ�^ƉĞĐũĂůŶǇŵŝ
ŶŽǁĂ�ƚĂƌǇĨĂ�ďŝůĞƚŽǁĂ�W<D�:ĂǁŽƌǌŶŽ
ϯϭ͘�DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ�tǇƑĐŝŐ�^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ�ŝ�KůŝŵƉŝũĐǌǇŬſǁ�
:ĂǁŽƌǌŶŽ�ǌ�ƚǇƚƵųĞŵ���KͲD/�^dK�ǁ�ŬĂƚĞŐŽƌŝŝ�ŐŽƐƉŽĚĂƌŬĂ�ǁŽĚŶĂ

'ƌƵĚǌŝĞŷ

>ŝƐƚŽƉĂĚ

tŽĚŽĐŝČŐŝ�:ĂǁŽƌǌŶŽ�ƉƌǌĞũŵƵũČ�ƐǇƐƚĞŵ�ŽĚďŝŽƌƵ�ŽĚƉĂĚſǁ
ƌƵƐǌĂ�ŵŽďŝůŶǇ�ƉƵŶŬƚ�ǁǇŵĂǌŽǁǇ��ƌŝǀĞdŚƌƵ�ƉƌǌǇ�Ƶů͘�DŽŶŝƵƐǌŬŝ

ŶŽǁĂ�WŽƌĂĚŶŝĂ��ĚƌŽǁŝĂ�WƐǇĐŚŝĐǌŶĞŐŽ�ĚůĂ��ǌŝĞĐŝ�ŝ�DųŽĚǌŝĞǏǇ
�ͣ��zDhd͟�ƉƌǌǇ��>K�ǁ�:ĂǁŽƌǌŶŝĞ

&ŽƌƵŵ�KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ�WŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ�ŽŶͲůŝŶĞ�
ŽƚǁĂƌĐŝĞ�WĂƌŬƵ��ŶŐŝĞůƐŬŝĞŐŽ�ŶĂ�ǌƌĞŬƵůƚǇǁŽǁĂŶǇĐŚ�ƚĞƌĞŶĂĐŚ�^ƚĂƌĞũ�,ƵƚǇ�

ŬŽŶŬƵƌƐ�ŝŶĂƵŐƵƌƵũČĐǇ�ŽďĐŚŽĚǇ�ϭϮϬͲůĞĐŝĂ�ŵŝĂƐƚĂ�:ĂǁŽƌǌŶĂ�
&ŽƌƵŵ�ZŽǌǁŽũƵ�DŝĂƐƚ�ǌ�ƵĚǌŝĂųĞŵ�ƉƌĞǌǇĚĞŶƚĂ�:ĂǁŽƌǌŶĂ�
ũĂǁŽƌǌŶŝĐŬŝ�WhW�ǌĞ�ƐƚĂƚƵĞƚŬČ�ͣ>ŝĚĞƌĂ�ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝ�ŽƐſď�ŵųŽĚǇĐŚ͟
ŶŽǁǇ�ďůŽŬ�ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇ�ϵϭϬ�Dt�ǁ�ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝ�
/s͘ ��:ĂǁŽƌǌŶŝĐŬŝ��ǌŝĞŷ�ĚůĂ��ŝǌŶĞƐƵ�ǁƌĂǌ�ǌ�'ĂůČ�WƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ�:/'
ƵĐŚǁĂůĞŶŝĞ�ŶŽǁĞŐŽ�^ƚƵĚŝƵŵ�ƵǁĂƌƵŶŬŽǁĂŷ�ŝ�ŬŝĞƌƵŶŬſǁ�
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ�ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ�

�dKD�Ϯ͘Ϭ�Ͳ�ƉĂŬŝĞƚ�ƌŽǌǁŝČǌĂŷ�ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚ�ũĂǁŽƌǌŶŝĐŬČ�ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝħ�
ĚĞĐǇǌũĂ�Ž�ůŽŬĂůŝǌĂĐũŝ�ǁ�:ĂǁŽƌǌŶŝĞ�ǌĂŬųĂĚƵ�ƉƌŽĚƵŬƵũČĐĞŐŽ�ƉŽůƐŬŝĞ�ƐĂŵŽĐŚŽĚǇ�ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞ

'ŵŝŶĂ�ǁƐƉſųĮŶĂŶƐƵũĞ�ƐĂŵŽĐŚſĚ�ŚǇďƌǇĚŽǁǇ�ĚůĂ�<DW�:ĂǁŽƌǌŶŽ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂ�ĚŽ�ǁĚƌŽǏĞŶŝĂ�EĂƌŽĚŽǁĞŐŽ�WƌŽŐƌĂŵƵ�^ǌĐǌĞƉŝĞŷ�ƉƌǌĞĐŝǁŬŽ��Ks/�Ͳϭϵ

ƵĐŚǁĂůĞŶŝĞ�ďƵĚǏĞƚƵ�ŵŝĂƐƚĂ�ŶĂ�ϮϬϮϭ�ƌŽŬ�
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ďůŝƐŬŽ�ϮϬϬ�ƚǇƐ͘�ǌų�ĚŽƚĂĐũŝ�ŶĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ�ŬŽŶĐĞƌƚſǁ͕�ǁǇƐƚĂǁ�
ŝ�ǌĂũħđ�ŽŶͲůŝŶĞ�ĚůĂ�ũĂǁŽƌǌŶŝĐŬŝĞũ�ŬƵůƚƵƌǇ�

ƉŽŶĂĚ�Ϯ�ŵůŶ�ǌų�ĚŽĮŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ
ǌ�ZWK�tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ�_ůČƐŬŝĞŐŽ�ĚůĂ�ũĂǁŽƌǌŶŝĐŬŝĞŐŽ�ƐǌƉŝƚĂůĂ

ϳ͕ϵ�ŵůŶ�ǌų�ĚůĂ�:ĂǁŽƌǌŶĂ�ǌ�&ƵŶĚƵƐǌƵ�/ŶǁĞƐƚǇĐũŝ�^ĂŵŽƌǌČĚŽǁǇĐŚ�

ͻ�

ͻ�

ͻ�

�ǌĞƌǁŝĞĐ

ŵŝĞũƐŬĂ�ŬĂŵƉĂŶŝĂ�ƐƉŽųĞĐǌŶĂ�ͣ:ĂǁŽƌǌŶŝĐĐǇ�ďŽŚĂƚĞƌŽǁŝĞ�ĐŽĚǌŝĞŶŶŽƑĐŝ͟�
ŶŽǁĂ�ŽĚƐųŽŶĂ�ƉŽƌƚĂůƵ�ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞŐŽ�ǁǁǁ͘ŝŶǀĞƐƚͲŝŶͲũĂǁŽƌǌŶŽ͘Ɖů

ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂ�ĞŬƐƉĞƌĐŬĂ�ͣDŝĂƐƚĂ�/ĚĞŝ͟�Ŷƚ͘�ƌĞŬŽŵƵŶĂůŝǌĂĐũŝ�ƵƐųƵŐ�ŵŝĞũƐŬŝĐŚ�
ϭϮϱ�ƚǇƐ͘�ǌų�ǌ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ͣ�ĚĂůŶĂ�^ǌŬŽųĂ�ƉůƵƐ͟�ĚůĂ�ũĂǁŽƌǌŶŝĐŬŝĐŚ�ƐǌŬſų
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4. STRATEGICZNE INICJATYWY 2020 ROKU 

Świadomość priorytetów, ich właściwy dobór oraz dogłębna analiza lokalnych zasobów to zasadnicze 
determinanty wyznaczające tempo i kierunki rozwoju naszego miasta. Dzięki odpowiedzialnej polityce władz 
miasta, Jaworzno w czasie epidemii COVID-19 nie zatrzymało się. Wręcz przeciwnie, wiele kluczowych spraw 
zyskało nowe oblicze i stało się priorytetami, dzięki którym wdrożono innowacyjne rozwiązania, a także 
wypracowano sprawne mechanizmy działania. Te natomiast pozwoliły przetrwać bezsprzecznie trudny rok 
i dzisiaj są szansą na dalszy rozwój miasta. 

Atrakcyjna oferta inwestycyjna 

Wymuszona pandemią zmiana koncepcji sprzedażowej oraz zbudowanie w Urzędzie 
Miejskim operatywnego zespołu gospodarczego pozwoliły na przedstawienie nowej 
oferty inwestycyjnej dla klienta indywidualnego, jak i firm. W 2020 roku 
wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji zrealizowano sześć dużych 
kampanii promocyjno-informacyjnych wspierających ofertę sprzedaży gminnych 
działek budowlanych i inwestycyjnych oraz uruchomiono nowoczesny portal 
gospodarczy invest-in-jaworzno.pl. Suma innowacyjnych działań i intensyfikacja 
promocji zaowocowała 40 proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży majątku, 
a kilkudziesięciu nowych nabywców zyskało działki do zabudowy. Dzięki nowemu 
podejściu do celów gospodarczych, nasze miasto zwyciężyło z innymi miejscami 
w kraju w staraniach o lokalizację fabryki samochodów elektrycznych IZERA.  

Nowoczesny Jaworznicki Obszar Gospodarczy  

W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla samorządu 
stało się stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, 
nowoczesnych technologicznie inwestycji. Sukcesem władz miasta jest nawiązanie 
w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami 
oraz związkami zawodowymi. Jaworznicki Obszar Gospodarczy – czyli strefa 
inwestycyjna o pow. prawie 350 ha została zlokalizowana w sąsiedztwie Elektrowni 
Jaworzno III.  

Ekologiczna rekomunalizacja usług publicznych 

Po wieloletnich doświadczeniach we współpracy z firmami zewnętrznymi 
zajmującymi się odbiorem odpadów od mieszkańców, Prezydent Miasta podjął 
decyzję o przekazaniu tego zadania Wodociągom Jaworzno. Nowy miejski operator 
rozpoczął odbiór odpadów komunalnych jesienią 2020 roku, wykorzystując do tego 
zadania 22 nowe eko-śmieciarki zasilane gazem CNG.  

W modelu zlecania zadań własnym podmiotom od lat działa Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej, które rozwijając tabor i infrastrukturę, z powodzeniem 
świadczy dla miasta usługę jaworznickiego przewoźnika komunikacji miejskiej. 
Kolejne dostawy elektrycznych autobusów i ładowarek pantografowych zostały 
zagwarantowane w realizowanym w 2020 roku Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko. 
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Dzięki tym inwestycjom ograniczono niską emisję pochodzącą z transportu 
publicznego, zauważalna jest również oszczędność na kosztach paliwa. 

Nowe studium i plany zagospodarowania  

Najważniejszym dokumentem, który na lata wyznacza perspektywy rozwoju terenów 
mieszkaniowych, inwestycyjnych i stref ochrony miejsc przyrodniczych jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium, przyjętym 
w 2020 roku, urbaniści na wniosek Prezydenta Miasta wskazali nowe tereny 
inwestycyjne: ok. 250 ha pod funkcje przemysłowo-usługowe, ok. 350 ha pod 
strategiczne rezerwy dla funkcji gospodarczej w miejsce nieuchronnie likwidowanych 
zakładów przemysłowych oraz ok. 50 ha pod funkcje mieszkaniowe. Nigdy w historii 
miasta, Jaworzno nie dysponowało tak dużymi rezerwami areałów pod inwestycje 
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. Łącznie w opracowywanych w 2020 roku 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonych zostało 
ok. 260 ha pod nowe inwestycje przemysłowe i usługowe oraz ok. 20 ha 
dla rozbudowy mieszkalnictwa. Aktualizacja studium jest odpowiedzią na czekające 
nas wyzwania, pozwala na aktywizację gospodarczą terenów, wzmocnienie segmentu 
mieszkaniowego oraz gwarantuje wpływy do budżetu miasta. 

 
Rozwój mieszkalnictwa 

Ruch budowlany w Jaworznie nie został wyhamowany pandemią i nasze miasto 
zyskało nowych mieszkańców. Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 
861 pozwoleń na budowę, 224 z nich dotyczyło budowy nowych budynków 
mieszkalnych. Wydział Geodezji i Kartografii ustalił 229 nowych numerów 
adresowych. W 2020 roku w różnych częściach miasta rozpoczęła się budowa 
351 mieszkań, 106 mieszkań zostało wybudowanych przez deweloperów. Inwestorzy 
indywidualni wybudowali 117 mieszkań.  

Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, w osiedlu SFERA 
powstały łącznie 243 mieszkania na wynajem. W samym 2020 roku JTBS Sp. z o.o. 
przekazała do eksploatacji 92 mieszkania – 69 na wynajem i 23 na własność. 
Nowe osiedle mieszkaniowe powstanie też na Skałce – jednym z inwestorów jest 
tu JTBS, które zleciło wykonanie koncepcji urbanistycznej. 

Przestrzenie publiczne dla zdrowia i rekreacji 

Wspólnym wysiłkiem pracowników gminnych, ale także mieszkańców miasto zyskało 
tereny rekreacyjne oraz strefy parkowe. Udana rewitalizacja blisko 5 ha obszaru 
po hałdzie odpadów węglowych już przyciąga mieszkańców. W Osiedlu Stara Huta 
powstał stylowy Park Angielski. Oddano zmodernizowaną przestrzeń Parku Podłęże, 
a także kontynuowano prace nad Zalewem Sosina. Centrum wzbogaciło się 
o pumptrack – przestrzeń do akrobacji na rowerze, która powstała z inicjatywy 
i po w konsultacjach z mieszkańcami. Miasto zyskało także kolejne miejsca rekreacji 
w ramach JBO, z lokalizacją na Dąbrowie Narodowej, Warpiu i w Szczakowej.   
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Priorytetowe zadania inwestycyjne  

W 2020 roku Wydział Inwestycji Miejskich przystąpił do wyłonienia wykonawcy 
na budowę nowego śladu DK 97 w Byczynie mającej zagwarantować płynną 
komunikację w południowej części miasta, zapewniając uspokojony, bezpieczny ruch 
w dzielnicy. Inwestycja szacowana na blisko 50 mln zł, dofinansowana jest z rezerwy 
celowej budżetu państwa kwotą ok. 30 mln zł. Dotacja jest zwieńczeniem 
wieloletnich starań władz miasta o uzyskanie dofinansowania, które w znaczący 
sposób odciąży budżet miasta i rozwiąże problemy komunikacyjne. Zewnętrzne 
dofinansowanie uzyskały także przebudowy ulic Grunwaldzkiej (od Lipowej 
do Kolejowej), Martyniaków i Katowickiej. Zakończono termo-modernizację Hali 
Widowiskowo-Sportowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

Inwestycje wspierające rodziny i seniorów 

Samorząd Jaworzna realizując polityki gospodarcze, skupia się również na pomocy 
seniorom i wspieraniu rodzin. We wrześniu 2020 roku oddano do użytku nowoczesne 
Przedszkole Miejskie nr 24, przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sprzęt 
rehabilitacyjny, sale sensoryczne, ogród doświadczeń, nowe sale i pełne wyposażenie 
służą 150 najmłodszym jaworznianom. Do użytku oddano również filię żłobka 
miejskiego dla 70 dzieci. Kontynuowano dofinansowanie dla żłobków i klubów 
dziecięcych w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko. Otwarto drugi klub Senior+ 
przy ul. Bocznej 7K. Przekazano pierwsze mieszkanie chronione dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowano koncepcję oraz złożono wniosek 
dotyczący uruchomienia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na ul. Kasprzaka 8 z myślą 
o osobach samotnych, potrzebujących całodniowej opieki. Warto wiedzieć, 
że w 2020 roku MOPS przekazał do jaworznickich rodzin blisko 90 mln zł rządowej 
dotacji na 500+ i 300+. 

 
Edukacja Przyszłości  

W ramach programu Jaworzno wspiera Rodziny Gminny Zespół Projektowy, 
we współpracy z Wydziałem Edukacji, rozpoczął autorski projekt rozwoju 
indywidualnego, w oparciu o badania predyspozycji i talentów dzieci. Jego celem 
jest wsparcie rodziców w procesie poznawania mocnych stron dzieci, podnoszenia 
poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się.  
W 2020 roku zakończył się pilotaż programu adresowany do uczniów, rodziców 
i kadry nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13. W ramach projektu opracowano 
i pilotażowo przetestowano także elektroniczne arkusze obserwacji dziecka 
przedszkolnego, m.in. wstępnej oceny logopedycznej oraz oceny gotowości 
szkolnej sześciolatka. Te w przyszłości mają wspomóc efektywne wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci, poprzez niwelowanie deficytów rozwojowych 
od najmłodszych lat.  
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5. JEDNOSTKI I SPÓ"KI Z UDZIA"EM GMINY 

W celu wykonywania przypisanych ustawowo zadań gmina współpracowała w 2020 roku z licznymi 
jednostkami i podmiotami, są to:  

1) miejskie jednostki organizacyjne:  
• Miejska Biblioteka Publiczna, 
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
• Muzeum Miasta Jaworzna, 
• „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna, 
• „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, 
• Centrum Kultury – Teatr Sztuk, 
• Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 
• SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, 
• SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych, 
• SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,  
• Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 
• Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 
• 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, 

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

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

Jaworzno w 2020 roku 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 Geologiczno-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 ma także zawiązaną współpracę z zagranicą, będąc miastem partnerskim:  

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

Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej prowadzona była w oparciu o sześćdziesiąt obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mimo utrudnień związanych ze stanem epidemii, 
w 2020 roku uzyskano wymagane ustawowo uzgodnienia i opinie oraz wyłożono do publicznego wglądu 
projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna, 
a w konsekwencji uchwalono zmianę Studium. Daje to podstawę do kolejnych działań planistycznych 
związanych ze sporządzaniem planów miejscowych oraz dalszego rozwoju miasta. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzna (uchwała Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z 26 listopada 2020 r.), 

• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska” (uchwała 
Nr XXI/300/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z 18 czerwca 2020 r.) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” (uchwała Nr XVII/231/2020 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z 30 stycznia 2020 r.), 

• kontynuacja prac nad planem miejscowym „Wojska Polskiego – Północ”, dającego szansę 
na zlokalizowanie fabryki samochodów elektrycznych w mieście, 

• przystąpienie do sporządzenia 6 nowych planów miejscowych: „Cmentarz Wilkoszyn”, „Dąbrowa 
Narodowa III”, „Niedzieliska II”, „Skałka-wschód”, „Wojska Polskiego – osadnik” oraz zmiany planu 
„Centrum”, 

• ustalenie – po raz pierwszy na warunkach „specustawy mieszkaniowej” – lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, oferującej ok. 135 nowych mieszkań, 

• przeprowadzenie pogłębionej partycypacji społecznej do sporządzanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” – w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania 
przestrzennego 2.0” współfinansowanego ze środków unijnych i dotacji celowej. Organizowane 
w ramach konsultacji spotkania i warsztaty oraz pozyskane tą drogą ankiety dały miastu rzetelną wiedzę 
na temat potrzeb mieszkańców i innych podmiotów w zakresie zagospodarowania terenu Pszczelnika. 
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8. GOSPODARKA NIERUCHOMO#CIAMI 

W ramach obrotu nieruchomościami w 2020 roku kontynuowane były zadania polegające między innymi 
na sprzedaży i dzierżawie nieruchomości gminnych, nabyciach, zamianach czy wypłatach odszkodowań. 
Pozostałe formy gospodarowania mieniem gminnym polegały na sprzedaży mieszkań komunalnych i garaży, 
oddawaniu nieruchomości w użytkowanie lub trwały zarząd, udostępnianiu nieruchomości pod budowę 
urządzeń infrastruktury technicznej, ustanawianiu służebności i komunalizacji mienia. Powyższe działania 
były prowadzone zarówno z urzędu jak i na wniosek osób zainteresowanych. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• 81 nieruchomości gruntowych zbytych w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargowych 
i bezprzetargowych), na łączną kwotę 14 007 734,11 zł, 

• sprzedaż mieszkań komunalnych i garaży, na łączną kwotę 237 233,00 zł, 
• 310 umów podpisanych na dzierżawę gruntów gminnych, na kwotę 830 899,56 zł, 
• 32 293 m2 gruntów pozyskanych do gminnego zasobu nieruchomości (w formie umów cywilno-

prawnych, darowizn i zamiany), 
• 2 decyzje odszkodowawcze za grunty przejęte pod drogi, w ramach specustawy drogowej, na kwotę 

375 861,00 zł, 
• 5 porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz gminy, 

na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 244 195,00 zł, 
• ustanowienie służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych oraz 

służebności gruntowych na pow. 0,1970 ha, na łączną kwotę 39 163,20 zł, 
• 33 wydane zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w związku z zamiarem umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej, na kwotę 77 648,95 zł, 
• nabycie przez miasto 52 działek o łącznej powierzchni 0,3105 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, 

• w 2020 roku zakończone zostały trwające dwa lata prace zmierzające do uszczelnienia bazy informacyjnej 
będącej podstawą wymiaru podatku od nieruchomości. W wyniku czego dokonano integracji 
baz geodezyjnych z systemem danych przestrzennych oraz stanem faktycznym w terenie. Wydano 
w związku z tym łącznie 2265 decyzji podatkowych, zmieniając wymiar podatku od nieruchomości 
na kwotę 450 911,00 zł. Zaktualizowana baza jest narzędziem do realizacji zasady powszechności 
opodatkowania, ale również wyrazem dbałości o prawidłową realizację dochodów podatkowych gminy.   
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9. OCHRONA #RODOWISKA 

2020 rok to kontynuacja działań skupionych wokół kluczowych programów i planów w obszarze ochrony 
środowiska, których realizację przyjęła na siebie gmina, obejmujących szerokie spektrum przedsięwzięć 
na rzecz poprawy środowiska, 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.), zobowiązuje gminę do inicjowania przedsięwzięć w kierunku 
zabezpieczenia przed utratą różnorodności biologicznej dla utrzymania terenów wartościowych 
przyrodniczo. Wśród podjętych na przestrzeni ubiegłego roku inicjatyw należy wymienić:  
o ochronę czynną terenów przyrodniczo cennych poprzez ekologiczne i mechaniczne wykaszanie 

muraw (32,04 ha), 
o wzmacnianie i odtwarzanie populacji chomika europejskiego (77 nowych osobników). W tym celu 

między innymi: przeprowadzono zabiegi agrotechniczne i wysiano oziminy na terenie działek 
o łącznej pow. 2,39 ha dla utrzymania korytarzy łączących poszczególne subpopulacje 
na odizolowanych obszarach: Góra Grodzisko-Jeziorki-Byczyna, przeprowadzono monitoring oraz 
badania poziomu zmienności genetycznej populacji chomika europejskiego w Jaworznie, 
prowadzono prelekcje w szkołach dot. konieczności ochrony chomika europejskiego, 

o realizację programu Biogalmany – odtwarzanie muraw galmanowych. 
• Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017–2020 (przyjęty uchwałą 

Nr XIX/287/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z 23 czerwca 2016 r.), to realizacja celu związanego 
z ograniczeniem emisji z indywidualnych gospodarstw domowych i tym samym poprawą stanu powietrza 
atmosferycznego w mieście. W 2020 roku gmina zrealizowała 274 wnioski mieszkańców 
o dofinansowanie zakupu i wymiany nowych, ekologicznych źródeł ciepła oraz montażu instalacji 
kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Najwięcej dotyczyło kotłów gazowych (141) oraz kotłów 
węglowych automatycznych (96), dofinansowanie otrzymały też kotły na pellet, systemy solarne 
oraz pompy ciepła. Łączna kwota dotacji, która zgodnie z regulaminem Programu stanowiła maksymalnie 
23% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczając jednorazowo 3000 zł, wyniosła 749 853,06 zł, co dało 
średnio ok. 2737 zł na jedną inwestycję. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Jaworzno w 2020 roku (przyjęty uchwałą Nr XIX/259/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z 6 kwietnia 2020 r.) zabezpieczał opiekę, na podstawie stosownych umów z przedsiębiorcami:  
o bezdomnym zwierzętom domowym poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Chełmku. Schronisko przyjęło 91 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. 
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• Dodatkowo w celu zapobiegania bezdomności zwierząt realizowany był plan znakowania zwierząt 
poprzez czipowanie wraz z wprowadzeniem danych o właścicielu zwierzęcia do Międzynarodowej Bazy 
Danych „Safe-Animal”. Ponadto gmina realizowała bezpłatną akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno 
żyjących. Na realizację Programu w 2020 roku w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki finansowe 
w wysokości 244 000,00 zł. 

• W zakresie edukacji ekologicznej, w ramach działalności Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej 
GEOsfera prowadzono zajęcia edukacyjne, wykłady i warsztaty w ramach działań własnych i z udziałem 
zaproszonych gości reprezentujących: Oddział Górnośląski PIG – PIB, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ogród Botaniczny w Zabrzu. 
Na zaproszenie organizatorów podejmowano działania edukacyjne w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki 
w Centrum Kongresowym w Katowicach oraz Industriady w Muzeum Śląskim w Katowicach, 
gdzie zorganizowano warsztaty i stanowiska pokazowe. Z uwagi na rygory bezpieczeństwa sanitarnego 
i wprowadzone ograniczenia w kontakcie bezpośrednim prowadzono działania edukacyjne za pomocą 
kanałów internetowych, między innymi cykl wykładów z różnych dziedzin nauki dla uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz platformę informacyjną dla studentów Architektury Politechniki Śląskiej 
zaangażowanych w prace projektowe na terenie ośrodka.  

 
W 2020 roku gmina prowadziła także zadania, których obowiązek realizacji przypada raz na 10 lat, a były to:  
• Powszechny Spis Rolny (1 września – 30 listopada), obejmujący gospodarstwa rolne powyżej 1 ha użytków 

rolnych oraz działów specjalnych, których właściciele na dzień 01.06.2020 r. zamieszkiwali na terenie 
gminy. Łącznie w Jaworznie spisowi podlegało 276 producentów rolnych. Całością przedsięwzięcia 
koordynowało Gminne Biuro Spisowe. 

• aktualizacja Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów będących własnością Gminy 

oraz Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów będących własnością osób prywatnych. 
W Jaworznie powierzchnia lasów gminnych wynosi 475,60 ha, natomiast powierzchnia lasów należących 
do osób fizycznych 494,91 ha. Zadanie zlecone specjalistycznym jednostkom zewnętrznym było 
realizowane w dwóch etapach: Etap 1 – analiza i przygotowanie dokumentów geodezyjnych, Etap 2 – 
inwentaryzacja drzewostanu w terenie. Opracowane uproszczone plany urządzania lasów obowiązywać 
będą przez okres 10 lat tj. w latach 2021–2030. 
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10. ZARZ$DZANIE DROGAMI I ORGANIZACJA RUCHU 

W ubiegłym roku, podobnie jak w latach poprzednich, miasto realizowało szereg zadań wynikających 
z kompetencji prezydenta jako zarządcy dróg publicznych oraz wewnętrznych położonych na terenach 
będących własnością gminy lub Skarbu Państwa, a także z kompetencji organu zarządzającego ruchem 
na tych drogach. Poza zarządem prezydenta pozostaje wyłącznie płatny odcinek autostrady A-4 (Stalexport) 
oraz odcinek trasy S-1 (GDDKiA). Miasto dokłada wszelkich starań, aby realizowane zadania utrzymaniowe 
i inwestycyjne, wykonywane w sposób planowy i systematyczny, bądź zadania interwencyjne dawały 
w efekcie poczucie bezpieczeństwa i komfortu ruchu wszystkim jego uczestnikom. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• wykonano nakładki asfaltowe na fragmentach najbardziej uszkodzonej nawierzchni w obrębie ulic: 
Sulińskiego, Ciężkowickiej, Schattanka, Cezarówka Dolna, Wiosny Ludów, Kasztanowej, Piaskowej.  
Planowo, w związku z wynikami kontroli stanu dróg i na zgłoszenie, w tym do bieżących napraw 
w 2020 roku zużyto 2704 t asfaltu, 

• wyremontowano (w ramach JBO) nawierzchnie chodników wzdłuż ulic: Budowlanej 
(od ul. Ciężkowickiej), Jaśminowej (wzdłuż bloku nr 25), Górników z Danuty (ciąg pieszy do placu zabaw 
oraz od altany Zielony Łubowiec do jezdni przy garażach), Koszarowej (do schodów przy 
ul. Moździerzowców), Ciężkowickiej (od ul. Gminnej do budynku nr 108 oraz od ul. Turystycznej 
do ul. Cichy Kącik), Abstorskich (od ul. Rewolucjonistów do sklepu przy ul. Żytniej), Wiosny Ludów 
(od okolic budynku nr 146 do dojazdu do budynku nr 188) oraz deptaku im. Zdzisława Krudzielskiego 
(od kładki przy ul. Pochyłej do ul. Szklarskiej), 

• w ramach programu Czas na gruntówki wykonano ulice: Roździeńskiego (wzdłuż toru kolejowego), 
Wiejską (boczne odgałęzienie), Schattanka (nieutwardzony odcinek), Ustronie,  

• wprowadzono (zamontowano i naniesiono w terenie) 22 projekty zmiany organizacji ruchu, 
• w ramach utrzymania zieleni przydrożnej wykonano cięcia pielęgnacyjne na 92 drzewach oraz zabiegi 

pielęgnacyjne na 1000 m2 żywopłotów, 
• wydano łącznie 1861 zezwoleń, w tym: 

o 798 decyzji i umów dotyczących zajęcia pasa drogowego, 
o 140 decyzji i umów na lokalizację zjazdów, 
o 923 decyzje i umowy dotyczące lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci reklamy, kioski). 
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11. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

W 2020 roku miasto konsekwentnie realizowało zapisy zaktualizowanego Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzna oraz Analizy kosztów i korzyści dla Gminy Miasta 
Jaworzna związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych, dążąc do zwiększenia procentowego udziału autobusów zeroemisyjnych w swojej flocie.  

 

Efekty działań w obszarze: 

• teren miasta obsługiwały 24 linie komunikacyjne. Łączny tabor liczył 70 autobusów, z czego 24 pojazdy 
zasilane energią elektryczną, które wykonały ogółem 4 796 716 wzkm. Autobusy zeroemisyjne 
(o napędzie elektrycznym) stanowiły 34,29% całego taboru wykorzystywanego przez operatora 
na terenie gminy,  

• w sierpniu 2020 roku wprowadzone zostały zmiany w zarządzeniu ustalającym opłaty za usługi 
przewozowe wykonywane środkami komunikacji miejskiej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Jaworznie. We wrześniu wszedł w życie nowy cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej, wprowadzając korektę cen za przejazdy komunikacją publiczną, 

• w 2020 roku utrzymała się (obserwowana już w 2019 roku) tendencja spadkowa z wpływów za przejazdy 
środkami komunikacji miejskiej, co skutkowało wzrostem rekompensaty wypłacanej przez miasto 
za wykonywanie usług publicznego transportu pasażerskiego. 
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12. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD! I ODBIÓR #CIEKÓW 

Działania w obszarze skupiały się na zapewnieniu odpowiedniej jakości wody, w ilości adekwatnej do potrzeb 
odbiorców, bez zakłócenia naturalnej równowagi środowiska naturalnego oraz podnoszeniu bezpieczeństwa 
i doskonaleniu parametrów pracy infrastruktury i urządzeń. Gmina realizowała także przedsięwzięcia 
motywujące mieszkańców do rezygnacji z nieekologicznych, przestarzałych i nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• od 25 lipca 2020 roku na terenie miasta obowiązywała zmieniona w stosunku do poprzedniego okresu 
taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę (wzrost ceny o 2%), natomiast cena za odprowadzenie ścieków 
i opłaty stałe pozostały na niezmienionym poziomie, 

• wartość nakładów inwestycyjnych na sieci wod.-kan. w 2020 roku wyniosła ogółem 35,5 mln zł: nakłady 
na sieć wodociągową – 4,7 mln zł, natomiast na sieć kanalizacyjną – 14,3 mln zł. Zakończone zostało 
najważniejsze zadanie związane z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Jaworzno Dąb o łącznej 
wartości 18,8 mln zł. Łącznie wybudowano 773 mb sieci kanalizacyjnej. Oddano również do eksploatacji 
dwie przepompownie – na ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i ul. Galmany. Wykonano 386 szt. przyłączy 
do nieruchomości o łącznej długości 6124,8 mb, dzięki czemu około 1000 mieszkańców uzyskało 
możliwość korzystania z kanalizacji. Działania na sieci wodociągowej obejmowały budowę 1703 mb 
rurociągów oraz wykonanie 220 szt. przyłączy o łącznej długości 2356 mb,  

• sieć wodociągowa w mieście, ze względu na obszar i zabudowę jednorodzinną według stanu na koniec 
2020 roku wynosi 820 km, w tym: sieć wodociągowa magistralna – 32 km, sieć wodociągowa – 400 km, 
przyłącza wodociągowe – 388 km, ujęcia wody pitnej głębinowej – 4 szt., ujęcie wody powierzchniowej – 
1 szt., hydrofornie i pompownie wody – 12 szt. Z kolei długość miejskiej sieci kanalizacyjnej wynosi 
599 km, z czego: sieć kanalizacyjna – 401 km (ogólnospławna – 172 km, sanitarna – 229 km), podłączenia 
kanalizacyjne – 198 km, tłocznie i przepompownie – 47 szt., oczyszczalnia ścieków – 1 szt. 

• 285 gospodarstw domowych, które podłączyły się do sieci kanalizacyjnej otrzymało wsparcie finansowe, 
celem częściowego zwrotu poniesionych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Łączna kwota 
wypłaconych dotacji wyniosła 398 969,36 zł. 

W 2020 roku Jaworzno zostało laureatem 7. edycji konkursu ECO-MIASTO w kategorii: gospodarka wodna. 
Nasze miasto doceniono za kompleksowe podejście i różnorodność działań we wskazanym zakresie 
oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. Jaworzno wyróżniło się m.in. zaangażowaniem 
w unikatowy projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania 
farmaceutyków ze ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie towarzyszyło powstanie 
substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka. 
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13. GOSPODARKA ODPADAMI 

Miasto realizując zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonuje 
regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości 
powstających odpadów, stanu infrastruktury i kosztów funkcjonowania systemu – mając na celu 
jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców postępowanie z wytworzonymi 
odpadami komunalnymi. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• liczba zarejestrowanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na koniec 2020 roku wynosiła 13 092, co oznacza, że systemem gospodarki odpadami zostało objętych 
35 181 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej, 21 477 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej 
oraz 21 084 mieszkańców w zabudowie mieszanej. Zmiana podziału na poszczególne grupy jest wynikiem 
wyłączenia z systemu odbioru odpadów od 1 października 2020 roku firm i instytucji zlokalizowanych 
na terenie Jaworzna. Koszty systemu gospodarowania odpadami to kwota 25,2 mln zł. Ilość odpadów 
komunalnych odebranych z obszaru miasta Jaworzna w 2020 roku wyniosła łącznie 38953,2635 Mg, 
natomiast Ilość odpadów dostarczonych do PSZOK 2192,5080 Mg, 

• od października gmina Jaworzno sama organizuje odbiór odpadów od mieszkańców. Operatorem 
i wykonawcą usługi są Wodociągi Jaworzno. Na początku roku spółka podpisała umowę na zakup 
i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), a usługa transportu zaczęła 
być świadczona od jesieni 2020 roku. Mieszkańcy zyskali lepszą jakość a gmina możliwość stabilizacji cen 
transportu odpadów, przy stale rosnących kosztach ich zagospodarowywania, 

• w 2020 roku pozyskane zostały środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które 
pokryły 40% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Pozostałe 60% 
kosztów pokryły środki z budżetu miasta. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 
140 163,59 zł pozwoliła na usunięcie i utylizację 297,945 Mg azbestu. W sumie unieszkodliwiono wyroby 
zawierające azbest ze 141 nieruchomości. 
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14. OCHRONA ZDROWIA 

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. W 2020 roku w obszarze ochrony zdrowia kontynuowane 
były zadania wynikające z Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017–2020 
oraz prowadzona była bieżąca działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. 

 

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 750 000,00 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło 
ok. 38 dzieci, 

• Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych, 
przeznaczonego dla mieszkańców miasta Jaworzna w wieku powyżej 64 lat – wydatkowano środki 
w wysokości 379 932,00 zł. Miesięcznie w programie uczestniczyło ok. 25 pacjentów Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie, 

• Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+ – wydatkowano środki 
w wysokości 34 065,00 zł. Programem objętych zostało 697 osób. Mniejsza liczba zaszczepionych osób, 
z zaplanowanych 1700, wynikała z ograniczonego dostępu podmiotów leczniczych do szczepionek, 
spowodowanego ich brakiem na krajowym rynku farmaceutycznym. 

W 2020 roku gmina wsparła SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie udzielając dotacji z budżetu 
miasta na:  
• wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa – rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego" w wysokości 1 795 983,64 zł, 
• realizację zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala oraz 

niezbędne prace adaptacyjne" w wysokości 2 584 351,00 zł. Dotację przeznaczono na zakup i dostawę 
aparatów RTG, w tym przyłóżkowego cyfrowego, ureterorenoskopu, ureterorenofiberoskopu 
optycznego, respiratorów stacjonarnych i transportowych, centrali z kardiomonitorami, sterylizatora 
wodno-parowego.  

W 2020 roku Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie odegrał istotną rolę w walce z pandemią. Na potrzeby 
Oddziału Przejściowego dla pacjentów zagrożonych wirusem SARS-CoV-2 zaadaptowano Oddział 
Rehabilitacyjny. W pozostałych oddziałach szpitalnych poprzez założenie śluz wyodrębnione zostały 
wymagane bezpieczne strefy.  Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z 8 grudnia 2020 roku zawieszeniu 
uległa działalność dotycząca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii. 
W 2020 roku Szpital utrzymywał 14 łóżek covidowych (w tym 1 respiratorowe) dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2 oraz od 24 do 80 łóżek (w tym 4 respiratorowe) dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem, przyjmując w 2020 roku łącznie 247 zarażonych pacjentów.  
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W 2020 roku placówka dodatkowo wykonała modernizację instalacji tlenowej za kwotę 234 339,90 zł. 
Ponadto – w ramach naboru RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.1 – pozyskała 
2 374 071,63 zł na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia 
personelu przed zakażeniem COVID-19. Ze środków pozyskanych w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego przeszkolono 37 pracowników Szpitala w zakresie zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej 
defibrylacji zewnętrznej. W 2020 roku Szpital podpisał umowę ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim 
na realizację elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usługi – eCareMed. 
 
W zakresie usług wielospecjalistycznych świadczonych przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niepełnosprawnych: 
• z pobytu dziennego skorzystało łącznie 53 dzieci, w tym 41 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 transport oraz całodzienne, płatne wyżywienie. 

• w ramach programu zdrowotnego przeprowadzono: 3292 terapie rewalidacyjne, 5154 terapie 
funkcjonalno-opiekuńcze i 3292 zabawy ruchowe, 

• z wielospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji w ramach ambulatoryjnej wczesnej interwencji 
dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego skorzystało 577 dzieci, 

• w ramach poradni rehabilitacyjnej i pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej wykonano 1393 cykle zabiegowe 
oraz 1632 wizyty fizjoterapeutyczne, 

• w poradni logopedycznej udzielono 350 porad, 
• w okresie od 16 marca do 3 maja działalność Ośrodka została zawieszona; w tym czasie, w trosce 

o wszystkich pacjentów i podopiecznych, prowadzona była aktywność na stronie internetowej placówki 
poprzez zamieszczanie filmików, zdjęć oraz materiałów instruktażowych przygotowanych przez 
specjalistów Ośrodka.  

 
W zakresie działalności SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego: 
• w okresie trwania pandemii, mimo trudnej sytuacji epidemicznej Zakład przyjął dodatkowo 6 pacjentów 

ze szpitala jednoimiennego, 
• mimo stosowanych działań zapobiegawczych wśród personelu i pacjentów Zakładu wystąpiły przypadki 

zakażeń (60% pacjentów zakażonych, w tym 10% zgonów), 
• na terenie placówki utworzone zostały trzy sale przystosowane do potrzeb pacjentów powracających 

ze szpitala lub u których zauważono pogorszenie stanu zdrowia, 
• z dotacji pozyskanej w ramach projektu Śląskie Pomaga Zakład doposażono w dwa koncentratory tlenu, 

ssak chirurgiczny, termometry elektroniczne, pulsoksymetry i lampy bakteriobójcze. Z kolei ze środków 
Zakładu wybudowano śluzę sanitarno-dezynfekcyjną i salę przystosowaną do ewentualnych (po przejściu 
fali zakażeń) odwiedzin pacjentów. Ponadto zakupiono niezbędne maty dezynfekcyjne, opryskiwacze 
i urządzenie do oczyszczania układu oddechowego, 

• w celu zabezpieczenia pracowników w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne Zakład pozyskał 
darowizny w wysokości 99 503,34 zł i dotacje: 28 000,00 zł w ramach projektu Śląskie Pomaga 
oraz 20 838,30 zł w ramach projektu grantowego.  
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W 2020 roku Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. nieprzerwanie realizował świadczenia medyczne 
we wszystkich placówkach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w wybranych placówkach 
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pomimo pandemii Spółka realizowała wyznaczone 
działania, z uwzględnieniem opracowanej i wdrożonej procedury SARS, zakładającej, w zależności od sytuacji, 
działanie w trybach: wzmożonej ostrożności, stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego lub w trybie 
kryzysowym, dla zapewniania ciągłości udzielania świadczeń medycznych. I tak w ubiegłym roku Spółka: 
• kontynuowała realizację projektu unijnego PRZYJAZNE ŚRODOWISKO, skierowanego do osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz do ich otoczenia. Sytuacja pandemiczna 
spowodowała konieczność modyfikacji zakresu projektu poprzez rezygnację z grupowej formy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz wzmocnienia ilości udzielanych świadczeń opiekuńczych, 

• przystąpiła do rekrutacji uczestników do kolejnego projektu unijnego MAM APETYT NA ZDROWIE, 
obejmującego działania zdrowotne w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym, 

• przeprowadziła II etap diagnozy społecznej dotyczącej problemu uzależnienia oraz innych zachowań 
ryzykownych wśród dzieci i młodzież. Wyniki analizy jakościowej zostały wykorzystane przy uruchamianiu 
Poradni psychologicznej dla dzieci AZYMUT, finansowanej ze środków budżetu miasta, funkcjonującej 
w strukturze przychodni należących do Spółki, 

• złożyła ofertę uruchomienia 9 punktów szczepień przeciwko COVID-19 – oferta została przyjęta, 
• przyjęła łącznie 269 934 pacjentów w ramach umów POZ, AOS i Opieki psychiatrycznej. W ramach umowy 

POZ udzielonych zostało 138 466 porad. 

 
W 2020 roku miasto uzyskało status Laureata I edycji w Ogólnopolskim Konkursie SAMORZĄD PROMUJĄCY 
ZDROWIE, skierowanego do samorządów podejmujących efektywne, nowoczesne i skuteczne działania 
na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej, uzyskując 
najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich certyfikowanych podmiotów, za co zostało 
uhonorowane Wyróżnieniem Nadzwyczajnym GRAND QUALITY. 
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15. SPRAWY SPO"ECZNE 

Zagadnienia z zakresu pomocy społecznej realizowane były, podobnie jak w latach wcześniejszych, 
przy szerokim współudziale jednostek systemu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wielu 
instytucji z terenu miasta. Służby pomocy społecznej odegrały istotną rolę w akcjach pomocowych 
związanych z COVID-19. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Jednostka w 2020 roku realizowała przedsięwzięcia, wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Jaworznie na lata 2017–2020: 

• w ramach celu Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  
o kontynuowała realizację wsparcia w Klubie Senior+ przy ul. Matejki 24D oraz rozpoczęła 

działania w tym zakresie w nowootwartym Klubie Senior+ przy ul. Bocznej 7K. Wsparcie 
obejmowało realizację usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-
rekreacyjnych oraz terapii zajęciowej. Ponadto w 2020 roku Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem 
„Nasza Przystań” realizował 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 115 seniorów, 
w tym 72 osoby z orzeczeniem niepełnosprawności. Ze względu na decyzję Wojewody Śląskiego 
w sprawie czasowego zawieszenia działalności na terenie całego województwa placówek 
m.in. typu Klub Senior+ oraz Dzienny Dom, w marcu oraz październiku 2020 roku, zajęcia w tych 
placówkach realizowane były poprzez kontakt telefoniczny pracowników z seniorami,  

o kontynuowała realizację projektu Usługi Opiekuńcze w Jaworznie (współfinansowanego 
ze środków unijnych), mającego na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, 
umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym niezależne życie 
w środowisku lokalnym, poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, 
obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną 
w miejscu zamieszkania. W roku 2020 wsparciem zostały objęte 52 osoby. 

• w ramach celu Zapewnienie optymalnej opieki, wychowania i nauki dzieciom pozbawionym 

całkowicie lub częściowo opieki rodziców, a także w usamodzielnieniu się oraz rozwój i wsparcie 

rodzinnych form pieczy zastępczej – w okresie od lipca do grudnia 2020 roku realizowała projekt 
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Pozyskano na ten 
cel 433 895,00 zł ze środków unijnych. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie 
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy 
w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez 
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Wsparcie otrzymało 
95 rodzin zastępczych oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 17 oraz Placówka Powiatowo-Wychowawcza Dobry 

Dom z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 7. 
• w związku z epidemią w okresie od marca do grudnia 2020 roku, na podstawie zaleceń Wojewody 

Śląskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia osobom przebywającym 
na kwarantannie. Liczba mieszkańców, z którymi nawiązano kontakt telefoniczny to 3821 osób. 
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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, udzielając zainteresowanym informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy w tym zakresie, 

o bieżąco reagowano na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców udzielając koniecznej 
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, uzupełnienia 
kończących się zapasów żywności w związku z brakiem zasobów finansowych, 

o realizując Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora, adresowany 
do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z obawą przed zakażeniem 
COVID-19 (w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia), od października 
do grudnia 2020 roku zapewniono wsparcie 8 osobom, polegające na dostarczeniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej oraz leki. Koszty zakupów pokrywał senior. Realizacja usługi odbywała się przez pięć 
dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Z programu nie mogły skorzystać osoby, które już 
otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dlatego pozostali seniorzy, którzy zwrócili się o pomoc zostali zakwalifikowani do innych 
kompleksowych form wsparcia w zależności od zgłaszanych potrzeb. 

• Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
Dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze obsługiwane przez CAOPOW w 2020 roku kontynuowały zadania 
zmierzające do zapewnienia dzieciom oraz młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 
rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności: 
emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Powiatowa Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza usytuowana w dzielnicy Bory dysponowała 30 miejscami dla dzieci, natomiast 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom” w Osiedlu Stałym – 14 miejscami. W 2020 roku obie 
Placówki objęły opieką łącznie 48 dzieci w wieku od 3 do 21 lat. W trakcie roku przyjęto 8 dzieci, natomiast 
odeszło 13 dzieci z powodu: usamodzielnienia (6 os.), powrotu do rodziny naturalnej (4 os.), przejścia 
do rodziny zastępczej (3 os.) Oprócz indywidualnej pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 
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, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Realizowano 
również programy autorskie mające na celu zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki, 
wypoczynku i rekreacji z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązującego od marca 2020 roku z powodu 
pandemii. Wszystkie dzieci zostały wyposażone w laptopy niezbędne do nauki zdalnej, zakupiono drukarki, 
doposażono pomieszczenia służące do izolacji chorych wychowanków, wykonano 17 testów PCR na obecność 
koronawirusa u dzieci. 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
W ramach działalności Ośrodka w 2020 roku łącznie przyjęto 1324 osoby, którym udzielono 4406 świadczeń: 

• udzielano pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących w sytuacjach 
kryzysowych i zgłaszających się o pomoc lub doświadczających przemocy, 
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• udzielono schronienia w mieszkaniu chronionym rodzinom, będącym w sytuacjach kryzysowych 
zwłaszcza sytuacji przemocy w rodzinie, 

• prowadzono grupy oraz spotkania indywidualne dla osób sprawujących przemoc w rodzinie, 
• udzielano pomocy terapeutycznej i psychoprofilaktycznej dla osób i rodzin z problemem narkomanii, 
• zapewniono dzieciom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz zajęcia 

socjoterapeutyczne prowadząc świetlicę „Cichy Kącik”, 
• realizowano spotkania indywidualne i grupowe w formie on-line dla osób i rodzin zwiększając 

ich kompetencje wychowawcze.  
W 2020 roku Ośrodek dokonał modernizacji kotłowni, wymieniając źródło ogrzewania z węglowego 
na gazowe. 

• Dom Pomocy Społecznej 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 zapewniał usługi w zakresie zaspakajania 
potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości), opiekuńczych (całodobowa 
opieka) oraz usługi wspomagające (zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, socjoterapia, muzykoterapia, 
biblioterapia, terapia zajęciowa oraz terapia usprawniająca ruch: kinezyterpia, fizykoterapia).  Placówka 
dysponuje 108 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. W 2020 roku przyjęto 30 nowych 
mieszkańców, 51 osób zmarło, w tym 6 na COVID-19 (w wyniku chorób współistniejących), 1 osoba się 
usamodzielniła (wynajęła mieszkanie). Około 70 proc. mieszkańców Domu to osoby wymagające całkowitej 
opieki. W związku z koniecznością zapobiegania zarażeniu koronawirusem oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców, od 11 marca 2020 roku wprowadzono zakaz odwiedzin i wyjścia mieszkańców 
poza obszar DPS, a na terenie placówki zaczęły obowiązywać rygory sanitarne. Na koniec miesiąca 
października 2020 roku przeprowadzono badania, które wykazały zakażenia koronawirusem zarówno wśród 
mieszkańców jak i pracowników DPS. Podjęto działania zabezpieczające funkcjonowanie placówki 
w tym czasie. Miasto zorganizowało niezbędną pomoc i zabezpieczyło konieczne środki ochrony osobistej. 
Na 31 grudnia 2020 roku nie wykazano żadnych zakażonych osób zarówno wśród podopiecznych 
jak i personelu. Na koniec grudnia wznowiono przyjęcia nowych mieszkańców do placówki. 
 
W trakcie roku w placówce dokonywano remontów i zakupów niezbędnego sprzętu. Dokończono realizację 
projektu Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE, w ramach którego wykonano 

m.in. modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u., w tym montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie skorupy 
budynku wraz z wymianą okien i części drzwi, instalację fotowoltaiczną. Zrealizowano również projekt 
dofinansowany z PFRON Przebudowa windy – wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Jaworznie. 

• Żłobek Miejski 
W ramach działalności Żłobka Miejskiego przy ul. 3 Maja 16, w 2020 roku opieką objętych zostało 46 dzieci, 
z czego dla 31 z nich do 30 czerwca świadczono opiekę bezpłatną. Wobec dzieci realizowano funkcję 
opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniając im opiekę w warunkach zbliżonych do warunków 
domowych. Ponadto w 2020 roku sfinalizowano proces tworzenia i uruchamiania działalności filii Żłobka 
Miejskiego przy ul. Towarowej 61, w którym docelowo ma zostać objętych opieką 70 dzieci.  
Gmina kontynuowała dofinansowanie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie 
miasta. 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 965 tys. zł.  
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• Powiatowy Urząd Pracy 
W 2020 roku kontynuowana była realizacja Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2009–2020, promującego zatrudnienie oraz aktywizację lokalnego rynku 
pracy, zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W ramach usług poradnictwa zawodowego Urząd włączył się do uczestnictwa w Ogólnopolskim 

Tygodniu Kariery, zorganizował Dni Otwarte dla uczniów jaworznickich szkół oraz bezpłatne konsultacje 
telefoniczne adresowane do młodzieży i osób dorosłych w ramach Regionalnego Forum Doradztwa 

Zawodowego. Ponadto udzielił wsparcia 66 pracownikom dwóch jaworznickich firm w indywidualnym 
rozwoju zawodowym, przeprowadził 21 prelekcji dla 439 uczniów, udzielił indywidualnej informacji 
zawodowej 124 osobom niezarejestrowanym, zainicjował Punkty zawodoznawcze dla uczniów szkół 
podstawowych, z których skorzystało 113 osób. Dodatkowo Urząd podejmował działania w celu budowania 
partnerskiego modelu współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, organizując IV edycję 
Jaworznickiego Dnia dla Biznesu oraz Dzień Otwarty dla Pracodawców w ramach Europejskich Dni 

Pracodawców. W 2020 roku została zainicjowana współpraca z psychologiem, wspierającym doradców 
zawodowych w zakresie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych. W celu ułatwienia dostępu 
do indywidualnych porad zawodowych świadczonych przez doradców zawodowych uruchomiony został 
Punkt Informacyjny dla Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Urząd realizował 4 projekty i 5 programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
finansowanych z Funduszu Pracy, Unii Europejskiej oraz PFRON, kontynuując między innymi program Lepsze 

jutro II – skierowany do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu 
m.in. na bezdomność, uzależnienia, choroby psychiczne, czy inicjując Program specjalny Pomocna dłoń – 

pracując pomagasz, wspierający aktywizację zawodową asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych 
celem ich wejścia na otwarty rynek pracy. 4263 osoby zostały objęte działaniami aktywizacyjnymi, w tym 
poprzez: poradnictwo zawodowe – 3606 osób, usługi i instrumenty rynku pracy i formy wspierające 
zatrudnienie, w tym z wykorzystaniem środków finansowych – 497 osób. W ramach wsparcia 
przedsiębiorczości 84 osoby zostały objęte pomocą w formie bezzwrotnego dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej (w tym 43 osoby podjęły samozatrudnienie w ramach środków będących 
w dyspozycji Urzędu), 72 osoby zostały objęte zatrudnieniem w ramach zawartych z przedsiębiorcami umów 
o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia nowo powstałych stanowisk pracy. 26 nowych 
pracodawców zostało pozyskanych do współpracy. W dyspozycji Urzędu w 2020 roku pozostawały 
1153 oferty pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych zostało 50 umów na kształcenie 
ustawiczne pracowników i pracodawców, a wsparciem objęto 233 osoby.  
W 2020 roku Urząd realizował także nowe zadania wynikające z pakietu pomocowego w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. Na ten cel pozyskano 40 mln zł, dzięki czemu wsparcie otrzymało 4778 podmiotów: 
samozatrudnieni, MŚP, organizacje pozarządowe. W wyniku realizowanych zadań ochroniono 8400 miejsc 
pracy i działalności gospodarczych. 
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16. ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy zgodnie z założeniami określonymi w Wieloletnim 
Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018–2022 opiera się 
na polityce czynszowej uwzględniającej koszty utrzymania zasobu, przemyślanej polityce prywatyzacyjnej, 
polityce zamian lokali dążącej do ich optymalnego wykorzystania, polityce remontowej odpowiadającej 
potrzebom nieruchomości oraz zmianach w liczbie lokali, poprzez podaż lokali mieszkalnych, lokali socjalnych 
oraz pomieszczeń tymczasowych. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Przydziały mieszkań z zasobu gminnego 
W 2020 roku przydziały lokali były realizowane w następujący sposób:   

• na podstawie list osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony, przydzielono łącznie 
25 lokali docelowych (sprawy zakończone podpisaniem umowy najmu i zasiedleniem mieszkania 
przez najemcę), 

• przyznano 3 lokale zamienne w związku z koniecznością przekwaterowania, 
• dokonano 1 zamiany mieszkań między kontrahentami na podstawie zgodnie złożonych wniosków, 

zawierając na tej podstawie 2 nowe umowy najmu, 
• dokonano 23 regulacji tytułu prawnego (wstąpienia, przepisania, przywrócenia tytułu prawnego), 
• najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony otrzymał 1 wychowanek pieczy zastępczej, 
• dokonano 1 przekwalifikowania najmu socjalnego lokalu na lokal mieszkalny, 
• przyznano 2 lokale z listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu, 
• złożono 14 ofert zawarcia umów najmu socjalnego lokalu w związku z realizacją wyroków 

eksmisyjnych, 
• zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym, zapewniono 1 pomieszczenie tymczasowe, 
• wydano 5 skierowań na najem socjalny lokalu, w związku z koniecznością przekwaterowania, 
• dokonano 1 zamiany najmu socjalnego lokalu na inny najem socjalny lokalu. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na przydział mieszkania, zgodnie z listą osób zakwalifikowanych na najem 
lokalu na czas nieoznaczony oczekiwało nadal 12 rodzin, natomiast na przydział mieszkania, zgodnie z listą 
osób zakwalifikowanych na najem socjalny lokalu oczekiwało nadal 45 rodzin, a na realizację wyroków 
eksmisyjnych oczekiwało 326 rodzin (zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych gminy, spółdzielni 
mieszkaniowych, innych podmiotów oraz osób prywatnych). Dodatkowo, na podstawie wniosków złożonych 
przez mieszkańców lokali socjalnych, zawarto 26 umów najmu socjalnego lokalu na okres kolejnych 
12 miesięcy. 

• Mieszkanie za remont 
W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna cieszy się program Mieszkanie za remont. 
Od 1 marca do 15 kwietnia 2020 roku odbył się nabór wniosków w ramach IV edycji programu. 
Zainteresowane osoby mogły wskazać do 3 mieszkań z listy 43 wytypowanych lokali. Łącznie wpłynęło 
200 wniosków. Wydano 39 skierowań do zawarcia umowy na czas remontu, na podstawie których zawarto 
36 umów (2 wnioskodawców nie zgłosiło się do podpisania umowy, 1 rodzina zrezygnowała). Po zakończeniu 
prac remontowych i ich protokolarnym odbiorze do dnia 31 grudnia 2020 roku zawarto łącznie 16 umów 
najmu lokali na czas nieoznaczony. 
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• Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 
W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył 5 494 605,58 zł na remonty 
gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym 3 836 959,09 zł we Wspólnotach Mieszkaniowych. Na dzień 
31 grudnia 2020 roku zasób mieszkaniowy miasta wynosił 2705 mieszkań o łącznej powierzchni 
115 553,26 m². 

• Budownictwo społeczne 
W 2020 roku Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuowało budowę Osiedla SFERA. 
W ramach przedsięwzięcia Osiedle SFERA III w listopadzie 2020 roku do eksploatacji zostało przekazanych 
69 mieszkań na wynajem. Do końca 2020 roku powstały w tej lokalizacji łącznie 243 mieszkania na wynajem. 
W sierpniu 2020 roku Spółka rozpoczęła realizację IV – ostatniego etapu budowy Osiedla SFERA, 
obejmującego 63 mieszkania na wynajem. W ramach działalności dodatkowej Spółka kontynuowała budowę 
mieszkań na własność w Osiedlu SFERA. We wrześniu 2020 roku przekazano do eksploatacji 23 mieszkania.  

Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie na mieszkania na terenie miasta, JTBS w 2020 roku ogłosiło 
przetarg i dokonało wyboru wykonawcy na sporządzenie koncepcji urbanistycznej oraz architektoniczno-
budowlanej zabudowy wielorodzinnej Osiedla JTBS na Skałce, leżącego po południowej stronie ul. Insurekcji 
Kościuszkowskiej oraz projektu budowlano-wykonawczego obejmującego budowę minimum 200 mieszkań 
zgodnie z powyższą koncepcją. Realizacja ta przewiduje kontynuację istniejącej linii zabudowy w tym rejonie, 
stawiając równocześnie na prośrodowiskowe przeplatanie się nowych budynków z zielonym otoczeniem. 
Koncepcja zakłada budowę 440 mieszkań w 22 czterokondygnacyjnych, jednoklatkowych budynkach 
wyposażonych w windy wraz z miejscami parkingowymi usytuowanymi na zewnętrznych granicach osiedla.  
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17. O#WIATA 

System jaworznickiej oświaty obejmuje placówki publiczne, niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez 
osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020 rok postawił oświatę przed 
wyzwaniem organizacji nauki zdalnej, praktycznie na każdym etapie kształcenia. 
 
Według stanu na 31 grudnia 2020 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. 

Dodatkowo zgodnie z ewidencją przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby 
fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, na terenie Jaworzna według stanu 
na 31 grudnia 2020 roku funkcjonowały 44 takie placówki (o 1 szkołę mniej w porównaniu do roku 2019), 
w tym 11 przedszkoli dotowanych przez gminę, 1 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
1 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 2 szkoły medyczne, 
2 szkoły policealne, 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące. 
 

Efekty działań w obszarze: 

• Wychowanie przedszkolne 
Wychowaniem przedszkolnym z populacji dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych zostało 2708 dzieci (79 więcej 
w porównaniu do roku 2019 – od 1 września 2020 roku utworzono 5 oddziałów przedszkolnych dla 90 dzieci 
w Szkole Podstawowej nr 17), w tym 1967 dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 741 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 oraz 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 
Z dniem 1 września 2020 roku gmina była organem prowadzącym dla 22 szkół podstawowych, w tym 
4 w zespołach szkół. W szkołach tych obowiązek szkolny realizowało 6801 uczniów (375 uczniów więcej 
w porównaniu z rokiem 2019). 

Kształcenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Nauczycielskiej 20, której budynek został wyłączony 
z użytkowania z powodu poważnych 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 2020 roku w wyniku reformy systemu edukacji kształcenie w szkołach ponadpodstawowych 
rozpoczął drugi rocznik absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej tj.: 705 uczniów (893 uczniów mniej 
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niż w 2019 roku – wówczas do tych szkół przyjęto dwa roczniki młodzieży). W szkołach ponadpodstawowych, 
dla których miasto Jaworzno było organem prowadzącym, obowiązek nauki od 1 września 2020 roku 
realizowało łącznie 3093 uczniów (46 mniej niż w roku 2019). W szkołach ponadpodstawowych kontynuuje 
naukę w klasie II i III – 503 uczniów liceum ogólnokształcącego, a w klasie II, III i IV – 1112 uczniów technikum 
ze zlikwidowanych w 2017 roku gimnazjów.  

• Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Gmina w różnych formach wspierała kształcenie dzieci przewlekle chorych, niedostosowanych i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, oraz z różnymi niepełnosprawnościami, wymagających wdrożenia specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie 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 2020 roku gmina wykorzystała przeznaczone na ten cel środki 
w kwocie 109 013,94 zł (o 23 634,01 zł więcej niż w roku 2019), realizując łącznie 1818 godzin zajęć wsparcia 
(395 godzin więcej w porównaniu do 2019 roku). 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, spowodowane ogłoszeniem stanu 
epidemii nałożyło na gminę oraz dyrektorów placówek oświatowych obowiązek zapewnienia warunków 
do stabilnej i bezpiecznej działalności. Niezbędnym stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających 
szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym gmina podjęła działania mające na celu 
opracowanie i wdrożenie procedur bezpiecznego funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych, 
zabezpieczenie w razie konieczności zastępczej kadry zarządzającej, a także zapewnienie ciągłości procesu 
kształcenia uczniów poprzez wdrożenie w całym mieście jednolitego środowiska informatycznego Office 365 
firmy Microsoft. Gmina umożliwiła również wszystkim szkołom korzystanie z elektronicznego dziennika firmy 
Librus. Pozwoliło to na zapewnienie standaryzacji usług edukacyjnych, cyfrowe bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników, a także budowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Wprowadzenie jednolitej 
platformy komunikacyjnej Microsoft Teams do wszystkich placówek oświatowych pozwoliło na skuteczne 
zarządzanie oświatą w mieście, podejmowanie projektowego stylu pracy dyrektorów, wygodną organizację 
pracy zdalnej nauczycieli i uczniów, organizację spotkań w różnych konfiguracjach oraz komunikację zdalną 
ze wszystkimi placówkami oświatowymi w mieście. 

W ramach programu Zdalna Szkoła (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020) gmina otrzymała 99 015,00 zł na zakup sprzętu komputerowego 
(35 laptopów), który przekazano do jaworznickich szkół celem wykorzystania w procesie nauki zdalnej przez 
uczniów nie posiadających sprzętu do takiej formy kształcenia. Z kolei w ramach konkursu grantowego Zdalna 
Szkoła+ gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 124 306,26 zł, z których zakupiono 46 laptopów. 

Wsparciem objęto również nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, którzy skorzystali 
z jednorazowego dofinansowania do zakupu sprzętu i oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gmina otrzymała na ten cel 
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579 500,00 zł. W ramach środków pozostałych z tej puli, gmina zakupiła 22 laptopy, które przekazano 
jaworznickim placówkom oświatowym. 

• Nagradzanie osiągnięć nauczycieli i uczniów 
W 2020 roku nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej otrzymało 49 osób. Wartość wypłaconych nagród wyniosła 181 300,00 zł. Na stypendia 
dla uzdolnionej młodzieży przeznaczona została kwota 52 000,00 zł. 
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18. KULTURA 

Działalność gminy w obszarze kultury ma na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 
i z perspektywy aksjologicznej jest jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększających społeczne 
zaangażowanie i wzmacniających integrację lokalnej społeczności. Ważnym narzędziem polityki miasta 
w zakresie kultury jest Strategia Rozwoju Kultury na lata 2013–2020 wytyczająca kierunki rozwoju instytucji 
oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Na lokalny potencjał miasta w tym obszarze w 2020 roku miało wpływ sześć samorządowych instytucji 
kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Centrum Kultury Teatr Sztuk, Archetti Orkiestra Kameralna Miasta 
Jaworzna, eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna, Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz placówka oświatowo-wychowawcza Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, które 
w realiach wyznaczonych przez pandemię, zapewniały mieszkańcom możliwość uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. Miasto wspierało prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji i organizacji poprzez 
współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prywatne. W 2020 roku do ważniejszych wydarzeń należały obchody Roku Jana Pawła II 
związane z wielkim jubileuszem papieża Polaka. W roku 2020 łączna kwota dotacji przeznaczonych przez 
miasto na działalność samorządowych instytucji kultury wyniosła 21 064 836 zł.  
 

Efekty działań w obszarze: 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Centrum Kultury Teatr Sztuk: 
XXXVIII Dni Muzyki „Jeunesses Musicales”; koncerty cykliczne: „Muzyczny Poranek”, Jaworznicki Festiwal 
Komedii; koncert młodzieży z Fabryki Talentów; „Baby są jakieś... dziwne?” – koncert z okazji Dnia Kobiet; 
spektakle: „Ich czworo” autorstwa Gabrieli Zapolskiej w reż. Kamila Bzukały, „Piraci” w wykonaniu 
„Groszków” w reż. Barbary Wójcik-Wiktorowicz, „Nazywam się Niebieska Żarówka” w wykonaniu „Groszków” 
i „Niebieskich Żarówek” na rzecz jaworznickiego hospicjum w reż. Barbary Wójcik-Wiktorowicz i Katarzyny 
Pokuty, „Upalny dzień” w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w reż. Dominika 
Sochy, „Despekt” w wykonaniu grupy „Grochy” w reż. Barbary Wójcik-Wiktorowicz; „Pisklaki w reflektorach” 
– warsztaty teatralne dla nauczycieli; zajęcia i warsztaty w ramach akcji Lato w Mieście 2020; warsztaty 
artystyczne; wystawy. 

Od 15 marca 2020 roku, w związku z ogłoszoną pandemią i lockdown'em, Centrum zaproponowało 
następujące wydarzenia on-line: „Spotkania ze sztuką w samo południe”, „Teatr stolikowy w domu”, „Sztuka 
wchodzi do domu”, Czwartki z „Panem Tadeuszem” A.Mickiewicza, „Domowe rękodzieło”, „Robótki 
artystyczne”, Salon iluzji, Etiuda w wykonaniu grupy „5 twarzy Krzysia”, premiery: słuchowisko „Dziób 
w dziób”, piosenki z koncertu „Fiołki w cukrze” oraz „Baby są jakieś...dziwne?”, cykl spektakli “Warto 
obejrzeć”, Klub filmowy „Alternatywa”, konsultacje aktorskie w tym z budowania postaci i monologu 
oraz muzyczne, konsultacje dla uczestników Pracowni Malarstwa, konkurs fotograficzny „Zwierzyniec 
na kwarantannie”, zajęcia taneczne dla kobiet „Bajka na dobranoc”, Cykl „Muzyczne historie”, Dzień Dziecka 
z Teatrem Sztuk, Cykl „Legendy śląskie”, „Bajki i satyry” I.Krasickiego, „Jaworzno żyje we mnie”; konkurs 
na film dokumentalny „Jaworzno – miasto i ludzie”, „PRL – Polska Rzeczpospolita Lalkowa”.  

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu: 
Koncert Noworoczny z udziałem Lwowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Woytka Mrozka, 12 tenorów 
z grup LeonVoci i Kalophonia oraz utalentowanej Sophii Slyviki; Projekt dekaTON czyli cykl koncertów 
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w ramach którego wystąpili m.in. Natalia Przybysz i legendarny zespół Dezerter; Letnie Kino Plenerowe – kino 
pod chmurką oferujące seanse zorganizowane na plantach – na terenie makiety kopalni Jacek Rudolf, z takimi 
produkcjami filmowymi jak „Nauka spadania”, „Żelazna Dama”, „Wciąż ją kocham” czy „Księżna”; #kierunek 
Rynek, w ramach którego przez całe lato mieszkańcom towarzyszyły liczne imprezy plenerowe: w stylu retro, 
pokazy i animacje cyrkowe, zabawa “Daj głośniej” i „Teatr na bruku”; Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne 
poluZONE będące unikatową propozycją dla instrumentalistów i wokalistów z całego kraju. Codzienne 
koncerty odbywające się w ramach warsztatów i Jam Session na rynku cieszyły się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców całego regionu; „Z rodziną w Plenerze” – cykl pikników przygotowanych wspólnie 
z Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera adresowanych do całych rodzin, oferujących 
zabawę w gry wielkoformatowe i terenowe, warsztaty plastyczne skierowane do najmłodszych, zajęcia 
sportowe i prelekcje popularnonaukowe. 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta 
Jaworzna: 

Koncert w ramach cyklu TUTTI.PL; w ramach wydarzeń online: projekt “Kultura w sieci”, dzięki któremu 
w mediach społecznościowych Orkiestry, udostępnionych zostało niemal 60 publikacji, w tym archiwalnych 
nagrań z koncertów i innych materiałów związanych z działalnością muzyczną instytucji. Muzycy „Archetti”, 
łącząc się na żywo, zarejestrowali również kilka innych projektów, w tym nagrania takich utworów 
muzycznych jak: The Best of Disco, The Entertainer, Por una Cabeza, Hit the road Jack oraz If I were rich man; 

KwarantGranie z Archetti czyli cykl trzech koncertów on-line: „Muzyka nocy”, „Wspomnienia”, „Zjednoczonej 
Europie”. Orkiestra współpracowała z takimi partnerami jak: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, IPiUM SILESIA, 
Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej, Akademia Muzyczna w Katowicach, Instytucja Promocji 
i Upowszechniania Muzyki SILESIA – Katowice Miasto Ogrodów. 

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej 
Miasta Jaworzna: 

Koncerty: Karnawałowy Bal Swingowy „eM Band” & Anna i Marcin Jajkiewicz; eM Band z okazji 70. urodzin 
Z. Wodeckiego Marcin Jajkiewicz, Magdalena Tul, Oskar Radwański; „Blunt Razor”, Robert Kasprzycki; 
„Pokahontaz”; KAT i Roman Kostrzewski; „Moskwa”; „Do góry nogami”; Chór „Gospel Wings”; „Shanta Rei”; 
„White Deer”; „Ostrożnie”; „Master Men”; „Warhlack”; „My own wasteland”; „Noc na wycieraczce”. Stand 
up: Karol Modzelewski, Rafał Banaś, Krzysztof Skiba „Skiba ciągle na wolności”, Mariusz Kałamaga, Antoni 
Syrek-Dąbrowski w ramach Jaworznickiego Festiwalu Komedii. Inne wydarzenia: Spektakl „Pchła Szachrajka” 
w wykonaniu Teatru Żelaznego, XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O złotą lirę” współorganizowany z STK 
Jaworzno, Warsztaty modelarskie z zapałek, Przegląd kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów śpiewaczych 
miasta Jaworzna, Dzień babci i dziadka współorganizowany z przedszkolem „Różowe okulary”, organizacja 
letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna, zajęcia z jogi, warsztaty 
wikliniarskie. W ramach wydarzeń „Kultura online” ukazało się 39 publikacji medialnych związanych 
z 10-leciem Orkiestry #10LECIEWNECIE, które cieszyły się dużą oglądalnością i zainteresowaniem. 
W 2020 roku wydana została płyta „Fisch out of water” Marek Podkowa, „eM Band”, z największymi 
przebojami w wykonaniu Erica Marienthal’a, Arturo Sandoval’a, Beaty Przybytek, Juana Carlosa Hechavarria, 
Kamila Franczaka, Weroniki Skalskiej.  

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Muzeum Miasta Jaworzna:   
Wystawy: Artyści z pogranicza. Historia amatorskiego ruchu plastycznego w Jaworznie; „Europa w rodzinie. 
Ziemiaństwo polskie w XX wieku”; Andrzej Szarek – rzeźba, rysunek; Renata Szułczyńska – malarstwo; Twórcy 
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jaworznickiego przemysłu w niepodległej Polsce. Lekcje muzealne: Jak powstawało Jaworzno. 
Od średniowiecznych osad do współczesnego miasta; Górnictwo kruszcowe w Jaworznie. Warsztaty 
muzealne: Pióro czy klawiatura?; Na tropie eksponatów; Mali kustosze. Warsztaty z dziedziny muzealnictwa; 
Budowanie z klocków Maple. Wycieczki w terenie: Rynek w Jaworznie i jego historia; Dzieje kolegiaty 
św. Wojciecha; Architektura Jaworzna. Opracowania i artykuły naukowe: Więzienie dla młodocianych 
więźniów politycznych w Jaworznie w latach 1951–1955. Ostatni etap obozu dwóch totalitaryzmów; Obóz 
dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci. Stała plenerowa wystawa muzealna 
na terenie byłego obozu; Centralny Obóz Pracy Jaworzno w latach 1945–1947 jako element represji 
komunistycznej władzy. Wydawnictwa: Nr 16 Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna; Artyści z pogranicza, 
katalogowanie; Album pt. „Długoszyn w fotografii”; Katalog wystawy: plakatu Lubliniec; plakatu Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu; Andrzej Szarek – rzeźba, rysunek; Renata Szułczyńska – malarstwo; wystawy muzealnej 
pt. „Twórcy jaworznickiego przemysłu”. Dodatkowo Muzeum w 2020 roku uzyskało granty w programach: 
MKiDN Infrastruktura Kultury 2020 – Zakup sprzętu wystawienniczego, multimedialnego i nagłośnieniowego 
na potrzeby działalności statutowej Muzeum Miasta Jaworzna; "Niepodległa" – Wystawa czasowa pt. Twórcy 

jaworznickiego przemysłu w niepodległej Polsce; MKiDN "Kultura w sieci" – Muzeum w sieci – wirtualne 
zwiedzanie Muzeum Miasta Jaworzna. Ponadto Muzeum organizowało prelekcje, warsztaty z rękodzieła, 
zajęcia z cyklu Jaworzno Przyjazne Seniorom, ferie dla dzieci oraz konkursy.  

• Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Według rankingu Biblioteki Śląskiej, jaworznicka biblioteka szósty raz z rzędu zajęła pierwsze miejsce 
w województwie śląskim pod względem zasięgu i upowszechniania czytelnictwa. W 2020 roku biblioteka 
zarejestrowała 20 696 czytelników, a liczba wypożyczeń książek wyniosła ogółem 249 460. Zbiory biblioteki 
wzbogaciły się o 7315 nowych woluminów. Okresowe zamknięcie bibliotek spowodowane epidemią, a także 
strach przed zakażeniem, skutkowało tym, że czytelnicy chętniej sięgali po e-literaturę. W 2020 roku wydano 
803 kody do systemu Legimi (ebook), w którym odnotowano łącznie 10 656 wypożyczeń i 5796 otwarć 
publikacji. Zamknięcie instytucji spowodowało również, że aktywność bibliotekarzy w sferze informacji, 
popularyzacji czytelnictwa i animacji kultury przeniosła się do sieci. Włączając się do ogólnopolskiej akcji 
#Nie zostawiam Czytelnika, biblioteka zaproponowała szereg inicjatyw: 

o cykle publikowane w mediach społecznościowych, na blogach i stronie biblioteki: Bibliotekarz 

poleca…; Zgadywanki nie tylko literackie; Jak dobrze znasz bajki i baśnie; E like English czyli angielskie 

co nieco; Popołudniowe pyszności baśniowe – teatrzyk Kamishibai; W bajkowym świecie pacynek – 

Teatrzyk pacynkowy; Moja Ojczyzna – pakiet gier edukacyjno-rozrywkowych; 7 romansów 

dla nastolatek & 7 sensacji dla młodych detektywów; CORONAdziennik; Z przepiśnika bibliotekarza; 

Plastyczne co nieco i wiele innych, 
o prezentacje multimedialne i wystawy wirtualne: Plakat – wystawa prac Sławomira Śląskiego; 

Malowane światłem – Dla Alicji – wystawa prezentująca fotografie Dana Kołudzkiego; Karol Pniak – 

major, pilot – wystawa z okazji 80. Rocznicy Bitwy o Anglię; Święty Jan Paweł II i jego związki 

z Jaworznem – prezentacja multimedialna; Współcześni Twórcy Jaworzna – prezentacja 
multimedialna, przyczynek rozpoczętych prac do Jaworznickiego Słownika Biograficznego; 
Regionalne smaki – prezentacja przepisów potraw, przysmaków i wypieków, według oryginalnych 
receptur, z pogranicza Małopolski i Śląska; Konstytucja 3 maja. Ciekawostki historyczne – prezentacja 
multimedialna przybliżająca podstawowe fakty historyczne oraz informacje niedawno odkryte przez 
badaczy historii; Jesienne spacery – prezentacja multimedialna przedstawiająca zakątki Jaworzna; 
Kościoły Jaworzna – Prezentacja multimedialna poświęcona architekturze sakralnej Jaworzna; 
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Czy wiesz już wszystko o wieszczu? – prezentacja multimedialna poświęcona sylwetce Juliusza 
Słowackiego. 

W 2020 roku Biblioteka realizowała następujące programy czytelnicze z zakresu kultury i edukacji: 
o „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka” Edycja 2 – projekt w ramach programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki, koordynowany przez Instytut Książki. 
Projekt zakładał przeprowadzenie 5 cykli warsztatowo-edukacyjnych aktywizujących i integrujących 
czytelników z różnych grup wiekowych, 

o Totus Tuus. Stulecie urodzin Karola Wojtyły – inicjatywa zrealizowana przy wsparciu Fundacji PZU, 
miała na celu przybliżenie sylwetki oraz twórczości Karola Wojtyły, 

o Jak obronić Wawę? – rodzinna gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

• Nagrody w dziedzinie kultury 
W październiku 2020 roku przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Spośród 10 zgłoszonych osób, nagrodę otrzymali: 

o w kategorii I – za osiągnięcia w dziedzinie kultury – Pani Emilia Szłapa, 
o w kategorii II – za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury – Pani Barbara Wójcik- 

Wiktorowicz. 
 

W listopadzie 2020 roku Rada Miejska w Jaworznie na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna podjęła uchwałę 
o powołaniu z dniem 1 stycznia 2021 roku nowej artystycznej instytucji kultury ATElier Kultury, która połączy 
działalność samorządowych instytucji Centrum Kultury "Teatr Sztuk", eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta 
Jaworzna oraz “Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna. Jaworznicki ATElier Kultury poza 
zachowaniem działalności orkiestr i teatru ma rozszerzać, koordynować i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej 
oferty dla mieszkańców. 
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19. SPORT 

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

 

Efekty działań w obszarze: 

• W 2020 roku na dotacje celowe dla klubów sportowych przeznaczone zostały środki w wysokości 
950 000 zł. 399 000 zł przeznaczono na stypendia sportowe dla 47 zawodników. Dodatkowo 
zabezpieczono środki finansowe na nagrody sportowe, które rozdysponowano w kwocie 66 000 zł, 
nagrody otrzymało 54 zawodników. Nagrodzeni zawodnicy reprezentowali takie dyscypliny jak: sporty 
walki, lekkoatletyka, sporty motorowodne, bilard i akrobatyka sportowa.  

• W 2020 roku miasto było organizatorem wielu wydarzeń sportowych w różnych dyscyplinach, a wśród 
nich m.in: 
o Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków – jednej z największych w Polsce imprez kolarskich, po raz 

czwarty organizowanej w mieście. Zgodnie z reżimem sanitarnym wyścig przeprowadzony został 
bez udziału publiczności i bez dodatkowych atrakcji towarzyszących kolarskiemu świętu, 

o Rowerowego i Pieszego Rajdu na Orientację – imprezy wpisującej się w najnowsze trendy sportu 
amatorskiego i pierwszej tego typu w Jaworznie, 

o 8. edycji Regat Kajakowych – po raz drugi odbywających się na rzece Biała Przemsza na odcinku 
od Sosnowca Maczek do “Trójkąta Trzech Cesarzy” na Niwce. W sumie we wszystkich kategoriach 
wystartowało i ukończyło zawody 45 zawodników, 

o V Mistrzostw Jaworzna w Badmintonie im. Mirosława Ciołczyka – organizowanych przez Klub 
Sportowy “Wolant” przy współpracy z Urzędem Miejskim, Miejskim Centrum Kultury i Sportu 
i Śląskim Urzędem Marszałkowskim. W kategorii dorośli zgłosiło się 90 sportowców, w kategorii dzieci 
i młodzież 50 sportowców.  

• Miasto może się poszczycić wieloma osiągnięciami jaworznickich sportowców zarówno na arenie 
ogólnopolskiej jak i międzynarodowej: I miejsce w Mistrzostwach Świata Ju Jitsu Ne Waza, I miejsce 
w Drużynowych Mistrzostwach Europy Osób Niewidzących i Słabowidzących, I miejsce w Mistrzostwach 
Europy Juniorów w Bilardzie w odmianie 8-bil, II miejsce w Mistrzostwach Europy Masters w biegu 
z przeszkodami, II miejsce w Mistrzostwach Europy w Narciarstwie Wodnym w skokach kategoria senior. 
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20. BEZPIECZE%STWO I PORZ$DEK PUBLICZNY 

Kierunki działań w tym obszarze wyznaczał Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
na lata 2016–2020 poprzez szeroką współpracę samorządu z innymi jednostkami, których zadaniem jest 
czuwanie nad poprawą bezpieczeństwa w gminie. Jego autorskim programem jest „Tarcza”, nastawiona 
na eliminowanie przestępczości pospolitej, wybryków chuligańskich i wandalizmu. 
 

Efekty działań w obszarze: 

• Program Poprawy Bezpieczeństwa “Tarcza” 
W 2020 roku w zakresie bieżących działań w ramach „Tarczy”, służby zareagowały na 288 zgłoszeń.  

o Realizując zapisy uchwały Nr XII/221/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów 
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2020 roku gmina 
sfinansowała nadgodziny w ramach służb dodatkowych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, 
przeznaczając na ten cel 200 000,00 zł.       

o Zgodnie z uchwałą Nr XV/214/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie, podjętą na okres pięciu lat, w 2020 roku przeznaczono 513 450,00 zł 
na utrzymanie siedmiu etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji. 

o Koszt utrzymania systemu monitoringu wizyjnego, będącego istotnym elementem Programu 
„Tarcza”, w 2020 roku wyniósł – 277 000,00 zł. Ilość kamer monitoringu wizyjnego miasta (94 kamery) 
oraz systemu monitoringu wjazdów i wyjazdów (40 kamer) pozostaje na takim samym poziomie 
jak w roku 2018 i 2019. 

• Porządek publiczny 
W ramach utrzymania porządku publicznego w 2020 roku Straż Miejska realizowała zadania wynikające 
z ustaw i aktów prawa miejscowego w zakresie: utrzymania czystości i porządku, porządku publicznego 
oraz kontroli ruchu drogowego, podejmując w tych obszarach następujące czynności: 

o Czystość i porządek – skontrolowano 494 posesje prywatne, ujawniając 11 przypadków spalania 
odpadów oraz 75 przypadków niezgodnego z przepisami pozbywania się nieczystości płynnych; 
sprawdzono 244 stanowiska kontenerowe pod kątem utrzymywania czystości przez osoby nimi 
zarządzające; doprowadzono do uprzątnięcia 62 zanieczyszczonych terenów zielonych 
i nieruchomości na terenie miasta. 

o Porządek publiczny – w wyniku interwencji podjętych wobec osób spożywających alkohol 
lub będących pod jego wpływem w miejscu publicznym odwieziono 552 osoby nietrzeźwe 
do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, a 38 osób do miejsca 
zamieszkania – zastosowano 199 pouczeń, nałożono 261 mandatów, a przeciwko 1 osobie 
skierowano wniosek do sądu o ukaranie. 

o Bezpieczeństwo w komunikacji – podjęto 411 interwencji w związku z wykroczeniami w ruchu 
drogowym, doprowadzono do usunięcia 57 długotrwale nieużytkowanych pojazdów (w większości 
pojazdy zostały usunięte przez właścicieli na ich koszt), w 3 przypadkach doszło do odholowania 
pojazdu na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 2020 roku strażnicy miejscy 
pouczyli 310 osób, nałożyli 97 mandatów karnych i skierowali 2 wnioski do sądu w związku 
z ujawnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym. 
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o Monitoring – prowadząc obserwację przestrzeni publicznej za pomocą kamer systemu monitoringu 
wizyjnego rozmieszczonych na terenie osiedli mieszkaniowych: Podwale, Pechnik, Podłęże, Leopold, 
Gigant, Szczakowa, Osiedle Stałe, Łubowiec, Długoszyn, Centrum, Bory, ujawniono 225 zdarzeń. 

Przeciwdziałając bezdomności zwierząt odłowiono i przewieziono do schroniska 91 zwierząt, wspólnie 
z lekarzem weterynarii podjęto 187 interwencji wobec rannych i chorych zwierząt, zrealizowano 41 zgłoszeń 
dotyczących złych warunków bytowych zwierząt. Wobec osób nie sprawujących należytej opieki nad swoimi 
zwierzętami podjęto 138 interwencji, w wyniku których pouczono 60 osób, nałożono 76 mandatów karnych, 
a przeciwko 2 osobom skierowano wniosek do sądu o ukaranie. 

• Ochrona przeciwpożarowa 
W mieście działa sześć Ochotniczych Straży Pożarnych: Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, 
Jeleń i Osiedle Stałe. Cztery jednostki tj. OSP Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Długoszyn i Osiedle Stałe 
są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki są odpowiednio 
wyposażone w pojazdy pożarnicze, sprzęt ratowniczy oraz ratowniczą łódź motorową. Posiadają pełny skład 
osobowy w ilości 149 wyszkolonych strażaków z uprawnieniami do udziału we wszelkich działaniach 
ratowniczych. W Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie miasta w 2020 roku zrzeszonych było 275 osób. 
OSP zrzeszały także 100 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

o Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na finansowanie realizacji zadań OSP w 2020 roku wynosiła 
705 048,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 305 048,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 
z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciężkowice w kwocie 400 000,00 zł. 

o W drugim kwartale 2020 roku miasto pozyskało środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 
154 800,00 zł, na doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostki 
OSP Osiedle Stałe. Projekt został zrealizowany w miesiącu listopadzie, zakupiony sprzęt przekazano 
do użytkowania jednostce OSP Osiedle Stałe.  

o W trzecim kwartale 2020 roku jednostce OSP w Ciężkowicach zostały przekazane środki finansowe 
w łącznej wysokości 455 000,00 zł, z czego 350 000,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu miasta, 
natomiast 105 000,00 zł pochodziło ze środków Marszałka Województwa Śląskiego. Pozostałą kwotę 
OSP otrzymała ze źródeł zewnętrznych. W październiku gmina zakupiła dla OSP w Ciężkowicach 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy za łączną kwotę brutto 910 000,00 zł. 

o Jako wsparcie działań JRG Jaworzno, jednostki OSP brały udział w złożonych akcjach ratowniczo- 
gaśniczych na terenie miasta oraz zabezpieczały kilka imprez masowych organizowanych przez gminę 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Łącznie w 2020 roku jednostki OSP brały udział w 351 akcjach 
ratowniczych: pożarach – 55 razy, w miejscowych zagrożeniach oraz zabezpieczeniu rejonu 
operacyjnego KM PSP Jaworzno – 294 razy, w fałszywych alarmach – 2 razy. We wrześniu 2020 roku 
jednostki OSP zabezpieczały trasy przejazdowe wyścigu kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

W 2020 roku wobec wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju wywołanego COVID-19, 
przedsięwzięcia miasta w tym obszarze w dużej mierze skupione były na działaniach zapobiegawczych 
i organizacyjnych związanych z doposażeniem służb i jednostek miejskich w sprzęt i środki ochronne. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 29 – Gmina w czasie pandemii. 
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21.  PROMOCJA GMINY 

Działalność promocyjna gminy skupia się na prezentowaniu przedsięwzięć realizowanych w mieście, a także 
dorobku i walorów Jaworzna oraz kwestiach promocji gospodarczej. W ramach działań promocyjnych 
udostępniane i upowszechniane są informacje ważne z punktu widzenia mieszkańców, lokalnych instytucji, 
podmiotów gospodarczych i innych interesariuszy. To również polityka efektywnej komunikacji Urzędu 
Miejskiego z mieszkańcami oraz organizacja wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym.  

 

Efekty działań w obszarze: 

Zjawiskiem, które w 2020 roku najbardziej wpłynęło na plany oraz działania informacyjne i promocyjne była 
pandemia wirusa SARS-CoV-2. Komunikacja z mieszkańcami prowadzona była tak, by zapewnić stały dostęp 
do najważniejszych informacji w trakcie pandemii, a codzienne raporty z przebiegu walki z chorobą COVID-19 
oraz pracy instytucji i służb miejskich stanowiły rzetelne źródło wiedzy pochodzące z oficjalnych miejskich 
serwisów informacyjnych. Do tego celu wykorzystywano zarówno standardowe nośniki informacji, 
jak i posługiwano się nowoczesnymi formami audiowizualnymi. Zrealizowana została filmowa „Kronika 
Miasta – czas pandemii”, w której prezentowano najważniejsze tematy dotyczące zagrożeń, rozwiązań 
i propozycji w czasie zagrożenia epidemicznego. 

Ważnym zadaniem gminy w czasie pandemii były wprowadzane ułatwienia organizacyjno-finansowe 
dla przedsiębiorców, a także pakiet rozwiązań dla mieszkańców, które znalazły się w Antykryzysowej Tarczy 
Ochrony Mieszkańców. 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. Gmina prowadziła także działania informacyjne i promocyjne wśród przedsiębiorców, 
nt. realizowanych przez PUP Jaworzno, kolejnych odsłon „Tarcz Antykryzysowych”. 

Z powodu pandemii zaplanowane ważne wydarzenia i obchody takie jak 100. rocznica urodzin papieża Polaka 
– Jana Pawła II, 30-lecie samorządu terytorialnego czy 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” nie odbyły się 
w założonym wcześniej zakresie, jednak zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi starano się 
symbolicznie upamiętniać te ważne daty i wydarzenia. 

2020 rok zapisze się jednak jako czas ważnych decyzji, wpływających na promocję miasta. Jaworzno zostało 
najlepszą spośród 30., analizowanych przez ElectroMobility Poland (EMP), lokalizacji w Polsce pod budowę 
pierwszej w naszym kraju fabryki samochodów elektrycznych Izera. Tym samym szczególnym wyróżnieniem 
i ogromnym walorem promocyjnym było ogłoszenie decyzji o lokalizacji budowy fabryki. Według raportów 
medialnych, zasięg kilkuset pozytywnych informacji o tym fakcie, zamieszczonych m.in. w portalach, 
gazetach, mediach społecznościowych dotarł do prawie 8. mln. odbiorców w kraju i za granicą! 

Celem prowadzonych wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami kampanii w 2020 roku była także sprzedaż 
gminnych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych zapewniająca odpowiednie przychody i podstawy 
ekonomiczne miasta. Dzięki intensyfikacji działań promocyjnych i teleinformatycznych, łącznie kilkadziesiąt 
działek gminnych oraz usługowych znalazło nowych nabywców, zwiększając o ok. 40 proc. pierwotne 
założenia planu przychodowego z tytułu sprzedaży majątku. 
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2020 – to także rok rozpoczęcia kolejnych inwestycji, finalizacji projektów infrastrukturalnych oraz 
planowania perspektyw rozwojowych na kolejne lata. Wydział Promocji, Kultury i Sportu aktywnie 
uczestniczył w informowaniu o postępach prac na placach budów, oddawaniu kolejnych etapów inwestycji 
czy też pozyskanych środkach zewnętrznych na sfinansowanie ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. 
Do tego celu wykorzystywano wszystkie dostępne nośniki, stawiając głównie na nowoczesne formaty video 
i ich promocję w mediach społecznościowych. 

Wraz z Wydziałem Współpracy Społecznej i Gospodarczej uruchomiona została kampania „Jaworzno: smart-
miasto przyszłości” składająca się z trzech produkcji filmowych (30 sek., 5 min. oraz 10 min.), grafik oraz 
promocji w portalach branżowych i social mediach. Kampania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. 
Należy uzupełnić, iż kierowana była w dużym zakresie do odbiorców zewnętrznych, pokazując atuty Jaworzna 
w całej Polsce. Linia narracyjna została oparta o fakt, że nasza gmina jest dobrym miejscem dla biznesu, 
miastem zapewniającym wysoką jakość usług społecznych i komunalnych oraz stale przyciągającym nowych 
mieszkańców i przedsiębiorców. W spotach wystąpili młodzi jaworznianie. Kampania, uzupełniona o nowy 
materiał, będzie kontynuowana w 2021 roku. 

Narzędzia informacyjne oraz medialne zaangażowanie gminy:  

• Pracownicy Referatu Prasowego prowadzą 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 2020 roku, publikowanych było 
50 informacji. Strona odnotowała w prezentowanym roku ok. 4,1 mln odsłon.  

• 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 obserwujących profile miasta w wymienionych mediach 
na koniec 2020 roku to 13 119 osób (najwięcej na Facebooku – 10 480).  

• Także jednostki i spółki miejskie w swoich działaniach informacyjnych i promocyjnych wykorzystywały 
zarówno tradycyjne nośniki, strony internetowe, jak i media społecznościowe. W gminie funkcjonuje, 
administrowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, portal www.jaworzno.pl oraz profil 
na Facebooku Jaworzno PL, które, z uwagi na liczbę odwiedzających, stały się kluczowymi kanałami 
informacji dotyczących miasta. W najtrudniejszych momentach pandemii, przekazywano na bieżąco 
pilne i najważniejsze informacje w mediach społecznościowych. 

• Publikowano także materiały w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Ze względu 
na wprowadzony w kraju stan zagrożenia epidemicznego duży nacisk został położony 
na informowanie mieszkańców o pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

• Bieżąca współpraca promocyjna kontynuowana była również ze stacjami telewizyjnymi 
oraz radiowymi (regionalnymi i krajowymi). Podczas wakacji, w charakterystycznych miejscach 
Jaworzna, zrealizowane zostały studia reporterskie Radia eM oraz Radia Katowice. Promowano 
zdrowy styl życia i aktywność fizyczną podczas organizowanych rajdów rowerowych. Zapewniono 
również szeroką promocję projektu pn. „Jaworzno Miasto Muzyki”, z warsztatami muzycznymi 
oraz koncertami na żywo na jaworznickim Rynku. Jednym z większych wydarzeń był kolarski Wyścig 
Solidarności i Olimpijczyków z metą na głównym miejskim placu. Wydarzenia były organizowane 
w ścisłych rygorach sanitarnych i w uzgodnieniu z Sanepidem. 
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• W 2020 roku wydano 15. numerów Gazety Przystankowej, zamieszczanej w witrynach przystanków 
autobusowych, a w wersji elektronicznej publikowanej na stronie Urzędu Miejskiego. Ponadto – 
w ramach zawartej umowy – miasto zrealizowało 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 2020 roku dotyczyły głównie 
tematyki związanej z pandemią koronawirusa. 

  
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 dotyczące pisania wniosków w czerwcu oraz lipcu 2020 roku były prowadzone zdalnie –
telefonicznie lub mailowo. Cała procedura wyboru zwycięskich projektów przeprowadzona została 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mieszkańcy zaproponowali 30 zadań, z czego, po weryfikacji, 
poddano pod głosowanie 28 projektów, a 4 z nich zostały wybrane do realizacji. 

• W lutym 2020 roku odbyło się otwarcie drugiego już Klubu Seniora w mieście, którego powstanie 
poprzedziły konsultacje społeczne. Działania skierowane do osób starszych i ich rodzin realizowane 
są w ramach programu senioralnego, prowadzonego przez władze miasta pn. „Jaworzno Przyjazne 
Seniorom”. Pakiety działań promujących usługi, propozycje i dofinansowania dla rodzin z dziećmi 
realizowane są w ramach programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”. Promocja działań biznesowych, 
propozycji dla przedsiębiorców i otoczenia HI-TECH realizowana jest w ramach programu: „Jaworzno. 
Strefa Lepszej Pracy”. 

• Zorganizowano również konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Pszczelnik I. Konsultacje – w formie warsztatów world café, spotkań tematycznych, 
spacerów plenerowych oraz ankiet on-line – prowadzone były w okresie od marca do września 
2020 roku. 

• Ponadto, w całym 2020 roku miasto wspierało wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne 
organizowane m.in. przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe. 51 wydarzeń 
zostało objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, z czego – ze względu 
na pandemię koronawirusa – 9 nie zostało zrealizowanych. Większość przedsięwzięć uzyskała 
również wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony gminy.  

• Szeroko konsultowanym dokumentem był projekt aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna. Ten strategiczny dokument planistyczny został 
poddany przekrojowej, wieloetapowej – i obejmującej głosy licznych grup interesariuszy – analizie. 
Podjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje z mieszkańcami. Oprócz wyłożenia propozycji 
dokumentu do wglądu mieszkańców, w lipcu 2020 roku odbyły się publiczne dyskusje nad projektem.  
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22. ORGANIZACJE POZARZ$DOWE 

W 2020 roku gmina kontynuowała współpracę z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach 
związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Wypracowane w tym 
zakresie płaszczyzny umożliwiły mieszkańcom bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społeczno-
gospodarczej miasta, a wspólna realizacja zadań publicznych pozwoliła na zaspokajanie potrzeb społeczności 
lokalnych. Poza zleceniem realizacji zadań publicznych, podejmowano również działania na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście. 

 

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 2020 rok, ogłoszonych zostało 15 konkursów na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe z zakresu: 
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób pn. 
o „Działania na rzecz Seniorów”, oraz z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, 

a także „Działania na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”, 
o „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”, 
o „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 oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”,  

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

• 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 pn.: „Profilaktyka nie musi być nudna”, „Razem 

możemy więcej”, „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”, „Profilaktyczne wakacje 2020”. 

Ponadto poza postępowaniem konkursowym zawarto 9 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 przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych to 3 088 299,00 zł.  
W październiku 2020 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: „COVID-19, a realizacja zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe” oraz „ABC członka zarządu”.  
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23. BUD&ET OBYWATELSKI 

Nabór wniosków do 8. edycji JBO odbywał się w oparciu o uchwałę Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych 
z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna oraz zarządzeniem Nr PI.0050.203.2020 Prezydenta Miasta 
Jaworzna z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego 
na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego 
na 2021 rok oraz wzoru formularza wniosku i wzoru karty głosowania na potrzeby przeprowadzenia 
konsultacji. Rok 2020 to także realizacja zwycięskich projektów z siódmej edycji JBO. 

 

Efekty działań w obszarze: 

• Łączna pula środków przeznaczona na projekty w JBO 2021 to kwota 2,8 mln zł (0,5% wydatków gminy 
za 2019 rok zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu). Wybór zadań 
odbywał się w przedziałach kwotowych: do 200 tys. zł i od 200,01 tys. zł do 2,6 mln zł (maksymalna wartość 
zadań nieinwestycyjnych nie mogła przekroczyć 200 tys. zł). 

• W wyniku głosowania mieszkańcy do realizacji wybrali 4 zadania. Konsultacje związanie z wyborem 
zwycięskich projektów prowadzane były od czerwca do listopada 2020 roku. Ich realizacja została 
zaplanowana w budżecie miasta na 2021 rok. 

• Mieszkańcy oddali łącznie 17 797 głosów (5268 głosów oddanych elektronicznie i 12 529 oddanych 
tradycyjnie), z czego 16 042 głosów ważnych i 1755 głosów nieważnych. 

• W 2020 roku prowadzono również działania związane z realizacją 12. zadań wyłonionych w ramach 7. edycji 
JBO, tj. wybranych do realizacji w 2019 roku. Dla wszystkich zadań opracowano projekty wykonawcze; 
ukończono 7 zadań, a realizacja pięciu z przyczyn proceduralnych została przesunięta na rok budżetowy 
2021. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich edycji JBO publikowane są na tematycznej stronie 
www.jbo.jaworzno.pl. 
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24. WSPÓ"PRACA MI!DZYNARODOWA 

W 2020 roku na mocy zawartych umów i porozumień miastami partnerskimi Jaworzna nadal pozostawały: 
Szigethalom (Węgry), Hereford (Wielka Brytania), Karvina (Czechy) oraz Yiwu (Chiny). Współpraca 
międzynarodowa w myśl inicjujących ją deklaracji ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą 
oraz informacyjną. 

 

Efekty działań w obszarze: 

W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa oraz zakazem przemieszczania się, władze 
samorządowe, zarówno Jaworzna jak i miast partnerskich musiały skierować swoją uwagę na walkę 
z pandemią i ochronę swoich mieszkańców. Inicjatywy zaplanowane początkiem roku musiały zostać 
przełożone. Kontakty pomiędzy miastami partnerskimi ograniczyły się do wymiany elektronicznej 
korespondencji, w tym rozmów na temat sytuacji w czasie epidemii i podjętych środków walki z wirusem.  

Nie doszły do skutku zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia takie jak: letnia wymiana młodzieży pomiędzy 
Jaworznem i Szigethalom (Węgry), którą planowano rozszerzyć o pobyt młodzieży z Hereford (Anglia); udział 
Węgrów w regatach kajakowych w Jaworznie; wizyta przedstawicieli jaworznickiej Rady Seniorów 
w Szigethalom czy organizacja wystawy prac jaworznickiego artysty w Szigethalom. 

W zakresie współpracy z angielskim Hereford planowano wizytę delegacji samorządowej, połączonej 
z organizacją prelekcji dot. systemu komunikacji miejskiej, w tym elektrycznego taboru autobusowego, 
efektów wprowadzonych w Jaworznie rozwiązań ruchu drogowego oraz drogowych inwestycji miejskich. 

Do skutku nie doszedł także występ zespołu tanecznego z Karviny podczas obchodów jaworznickiego Święta 
Rodziny jak i wymiana uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki ze szkołą Urretxu 
Zumarraga Ikastola w Hiszpanii. Dzięki udziałowi I LO w programie e-Twinning nawiązano współpracę 
pomiędzy szkołami. Drugim etapem projektu miała być wizyta uczniów wraz z kadrą nauczycielską w Hiszpanii 
w marcu 2020 roku oraz rewizyta młodzieży hiszpańskiej w Jaworznie w kwietniu.  

Ważnym wydarzeniem w aspekcie współpracy międzynarodowej w 2020 roku było dostrzeżenie przez 
Komisję Europejską starań Jaworzna w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Nasze miasto trafiło do ścisłego finału Europejskiej Nagrody Bezpieczeństwa Drogowego w Miastach 
(EU Urban Road Safety Award). Konkurs promował działania europejskich miast w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcał do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie. Nagrody 
przyznawane były za innowacyjne i wybitne osiągnięcia, które przekładają się na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. W finałowej trójce, która została wybrana przez niezależnych ekspertów z zakresu transportu 
i mobilności, znalazły się oprócz Jaworzna: Ordu (Turcja) oraz Pontevedra (Hiszpania). Jaworzno zostało 
uhonorowane za skuteczne metody ograniczania prędkości na miejskich ulicach, zwiększenie liczby 
użytkowników komunikacji miejskiej oraz zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania 
infrastruktury.  
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25. FUNDUSZE ZEWN!TRZNE 

W 2020 roku podejmowanych było szereg działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych na realizację projektów kluczowych dla rozwoju miasta. Skupiały się one m.in. na realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem projektów wpływających na innowacyjność miasta oraz mechanizmów ich 
finansowania, opracowywaniu wniosków i aplikacji dla wybranych projektów, współpracy z samorządami 
i organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju 
lokalnego. 

 

Efekty działań w obszarze: 

W 2020 roku gmina realizowała 69 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, z czego 47 zostało 
zakończonych, a 22 pozostają w trakcie realizacji. 

Realizowane projekty dotyczyły następujących obszarów tematycznych: Ochrona środowiska (8); 
Infrastruktura społeczna (5); Praca, działania i integracja społeczna (19); Kultura (4); Infrastruktura 
edukacyjna (3); Infrastruktura drogowa (2); Edukacja (22); Transport i mobilność miejska (2); Cyfryzacja (2); 
Bezpieczeństwo (2). 

Miasto złożyło także wnioski o dofinansowanie 57 kolejnych przedsięwzięć. 

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych i realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe 
przy udziale funduszy zewnętrznych oraz wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w 2020 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 

W 2020 roku miasto realizowało szereg inwestycji mających zaspakajać potrzeby i poprawiać komfort życia 
mieszkańców, wydatkując na ten cel 45 171 652,31 zł. 

Realizacje prowadzone w 2020 roku w zakresie inwestycji i remontów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego 
Raportu.  
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27. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W 2020 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: 38, 
•  procedury regulaminowe: 59. 

Wydatkowane środki wg sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2020 rok, przekazanego prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych: 

• w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie przepisów ustawy: 
65 589 027,63 zł netto, 

• w wyniku postępowań prowadzonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy: 
17 850 748,72 zł netto. 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych w 2020 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 UCHWA" RADY 

Do właściwości rady gminy – organu stanowiącego i kontrolnego, wybieranego na pięcioletnią kadencję, 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
W 2020 roku Rada Miejska podjęła 154 uchwały, podczas 12 sesji, w tym 9 zdalnych. 

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

W roku 2020 Rada Miejska w Jaworznie stanowiła w formie uchwał o sprawach z zakresu: 
• komunalnego i ochrony środowiska, 
• zdrowia i spraw społecznych, 
• gospodarowania mieniem, 
• urbanistyki i architektury, 
• bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
• geodezji i kartografii, 
• spraw finansowo-podatkowych, 
• inwestycji miejskich, 
• edukacji, kultury i sportu, 
• działalności Rady Miejskiej. 

Mimo wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu pandemii Rada Miejska w Jaworznie obradowała bez przerw, 
na posiedzeniach zdalnych. Łącznie na 12 zwołanych w trakcie roku sesjach (9 zwyczajnych 
i 3 nadzwyczajnych) Rada Miejska podjęła 154 uchwały. Wszystkie uchwały podjęte w 2020 roku zostały 
wykonane zgodnie z wydanymi zarządzeniami i zawartymi umowami. 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie w 2020 roku wraz z określeniem 
sposobu ich wykonania zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 
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29. GMINA W CZASIE PANDEMII 

Pojawienie się na terenie kraju a w konsekwencji również w naszym mieście pierwszych przypadków osób 
zarażonych wirusem SARS-CoV-2 spowodowało konieczność natychmiastowych reakcji i decyzji ze strony 
władz miasta, pozwalających jak najefektywniej zabezpieczyć lokalną społeczność przed skutkami epidemii. 
Dotyczyły one nie tylko sfery związanej z funkcjonowaniem gminy, organizacją pracy jednostek i spółek 
miejskich oraz sposobem ich zarządzania, a przede wszystkim wsparcia dla mieszkańców, podmiotów 
społecznych i lokalnego biznesu.  
 
Przegląd ważniejszych działań: 

• W celu zapewnienia ochrony mieszkańców Prezydent Miasta Jaworzna wydał zarządzenia: 
o ustalające szczególne formy udzielenia pomocy mieszkańcom miasta w obszarze pomocy 

interwencyjnej (m. in. zaopatrywanie w posiłek lub produkty żywnościowe oraz uzyskiwanie 
i dostarczanie leków dla osób poddanych kwarantannie), w zakresie pomocy psychologicznej, 
świadczenia niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących pomocy społecznej 
oraz wspierania inicjatyw mieszkańców (np. szycie maseczek), 

o powołujące Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno z zadaniami koordynowania działań wszystkich 
miejskich służb i instytucji w celu zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem się 
epidemii, wdrażania środków zapobiegających skutkom epidemii, bieżącej oceny sytuacji 
oraz analizy zagrożeń, a także przygotowywania propozycji działań. 

• Stałym działaniem prowadzonym przez miasto w czasie pandemii była kampania informacyjna 
skierowana do mieszkańców (m.in. cykliczne raporty o działaniach miejskich służb i jednostek, 
komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania ważnych placówek w mieście, publikacja istotnych 
informacji o koronawirusie, zasadach bezpieczeństwa i zaleceniach Ministra Zdrowia, możliwościach 
otrzymania wsparcia czy terminach prowadzonych webinarów). Miejskie służby prowadziły także 
wzmożoną akcję informacyjną z wykorzystaniem urządzeń nagłaśniających, dotyczącą stanu epidemii 
i obowiązku pozostawania w miejscu zamieszkania.  

• Trzykrotnie uruchamiane były środki finansowe z rezerwy celowej na działania zapobiegawcze w łącznej 
kwocie 1,1 mln zł, które zostały wykorzystane na doposażenie służb, miejskich jednostek organizacyjnych 
oraz podmiotów leczniczych w sprzęt i środki ochronne oraz przygotowanie obiektów 
kwarantannowych. Dodatkowe środki z budżetu miasta, w wysokości 1 mln zł trafiły także do Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie, który przeorganizował swoje zadania uruchamiając łóżka 
dla pacjentów covidowych.  

• Na polecenie Wojewody Śląskiego Straż Miejska w Jaworznie została dwukrotnie oddelegowana 
pod kierownictwo właściwej terytorialnie jednostki policji celem wsparcia zadań związanych 
z nakładanymi obostrzeniami. Służby miejskie angażowane były także do konwojowania dokumentów, 
środków ochrony osobistej, personelu medycznego oraz materiałów medycznych. Straż Miejska 
prowadziła cykliczne kontrole miejsc publicznych pod kątem przestrzegania ograniczeń, nakazów 
i zakazów. 

• Celem wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie gmina we współpracy 
z Zespołem Lecznictwa Otwartego uruchomiła wymazobus przystosowany do bezpiecznego pobierania 
wymazów od mieszkańców.  
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• Na terenie Stadionu Azotania został uruchomiony mobilny punkt poboru materiału biologicznego 
do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Punkt DriveThru obsługiwał bezpłatne badania na podstawie 
skierowania lekarza POZ oraz komercyjne. 

• Gmina opracowała procedury bezpiecznego funkcjonowania placówek oświatowych, a także 
zapewnienia ciągłości procesu kształcenia uczniów poprzez wdrożenie w mieście jednolitego środowiska 
informatycznego Office 365 firmy Microsoft, a także umożliwiła placówkom korzystanie 
z elektronicznego dziennika firmy Librus.  

• Przeorganizowana została także działalność kulturalna w mieście. W 2020 roku, w czasie pandemii 
instytucje kultury udostępniły mieszkańcom 332 unikatowe wydarzenia on-line, finansowane zarówno 
z dotacji gminy jak i zewnętrznych środków dedykowanych sektorowi kultury. 

• Jaworznicki ATOM i ATOM 2.0 (wraz z serwisem GastroJaworzno) zostały uruchomione jako zestaw 
kompleksowych działań gminy, inicjatyw i środków finansowych, a kierowanych do jaworznickiej służby 
zdrowia, czy też wpływających na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomagających gospodarcze 
fundamenty. Wśród form pomocowych znalazły się ulgi w czynszach, zwroty opłat koncesyjnych, 
odroczenia terminu płatności, płatności ratalne, umorzenia. Dodatkowo przez PUP w Jaworznie były 
obsługiwane pożyczki, dotacje oraz dofinansowania z rządowej Tarczy Antykryzysowej. 

• Podczas trwania pandemii przeorganizowaniu uległa obsługa mieszkańców w Urzędzie Miejskim. Nacisk 
został położony na realizowanie spraw i wniosków drogą elektroniczną lub telefoniczną, 
oraz wprowadzenie bezpiecznych warunków bezpośredniej obsługi interesantów. Urząd Miejski 
w Jaworznie zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej fali pandemii nie zawiesił swojej działalności. 

Mimo że pandemia doświadczyła i nadal doświadcza nas wszystkich, gmina przy zaangażowaniu ogromnych 
sił i środków, podjęła skuteczne działania umożliwiające funkcjonowanie w trybie kryzysowym, dające 
wielopłaszczyznowe wsparcie w tym trudnym czasie.  
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok 

 
WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ URZ!D MIEJSKI I JEDNOSTKI PODLEG"E 

PRZY UDZIALE FUNDUSZY ZEWN#TRZNYCH ORAZ WYKAZ Z"O$ONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2020 ROKU 
 
 

PROJEKTY ZREALIZOWANE 

L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

1. 

„Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE" 
Okres realizacji: maj 2019 r. - grudzień 2020 r. 
Celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń 
powietrza i poprawa stanu środowiska naturalnego w Jaworznie. W ramach projektu  
wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, 
przebudowę dachu oraz przedłużenie klatek schodowych do pomieszczeń technicznych na 
poddaszu, wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła dla całego budynku, 
modernizację źródła ciepła, ocieplenie przewodów grzewczych (centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej), montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. 

1.994.995,01 zł 

1.887.494,71 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

107.500,30 zł 

Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Dom 
Pomocy Społecznej 

2. 

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie" 
Okres realizacji: listopad 2018 r. - wrzesień 2020 r. 
Przedsięwzięcie polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 9, w którym funkcjonuje również publiczny Żłobek Miejski. W ramach 
projektu wykonano: ocieplenie stropodachu (w tym nad parterową częścią budynku), 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych stalowych. Realizacja 
projektu pozwoliła w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, 
zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery oraz ograniczyć emisję pyłu. Ograniczeniu uległo 
roczne zużycie energii pierwotnej w budynku. 

498.427,00 zł 

423.084,95 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

75.342,05 zł 

Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Miejski 
Zespół Obsługi 

Placówek 
Oświatowo-

Wychowawczych 

3. 
 

„Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego” 
Okres realizacji projektu: sierpień 2017 r. - sierpień 2020 r. 
Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjne 
przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług 
rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju 

8.563.435,00 zł 

6.767.429,86 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

Wkład prywatny 
(przedsiębiorcy) 

Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii 
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L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Projekt realizowany był 
przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (Lider projektu) 
w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem 
Jaworzno. 

4. 

„MALUCH + Utworzenie filii żłobka w budynku przy ul. Towarowej 61” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
W ramach projektu przebudowano budynek istniejącego Przedszkola Miejskiego nr 26 
przy ul. Towarowej 61. Budynek został podzielony na część dla Żłobka Miejskiego oraz 
część dla Przedszkola. W ramach projektu zakupione zostały, m.in. meble, sprzęt AGD, 
sanitariaty, płotki ochraniające grzejniki, rolety. Zgodnie z założeniami projektu utworzono 
70 miejsc dla dzieci do lat 3, w tym 1 miejsce dla dziecka niepełnosprawnego. 

1.880.532,66 zł 
1.504.426,12 zł 
Rządowy Program 

MALUCH+ 
376.106,54 zł Wydział Inwestycji 

Miejskich 

5. 

„Przebudowa ul. 11 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką oraz budową 
łącznika do DK 79 w Jaworznie" 
Okres realizacji: listopad 2019 r. - sierpień 2020 r. 
W ramach projektu wykonano nawierzchnie asfaltowe, chodniki, krawężniki, wzmocniono 
skarpy, wykonano rondo oraz łącznik do DK 79. W ramach przebudowy wykonano 
kanalizację deszczową, a także ekrany akustyczne, organizację ruchu, oświetlenie drogi. 

5.131.246,50 zł 
2.565.623,00 zł 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

2.565.623,50 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

6. 

„Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego 
akwenu Sosina w Jaworznie” 
Okres realizacji: listopad 2017 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na przywróceniu wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez 
rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie i obejmował 3 etapy: 
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 
2. „Mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, 
zielony parking, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń projektowana.” 
3. „Wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina – budowa przepompowni wody, 
odmulenie dna.” 
Wszystkie etapy zostały wykonane. Stworzono nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce 
umożliwiające komfortowy i bezpieczny wypoczynek. 

33.539.333,32 zł 

20.573.798,24 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko  
2014-2020 

12.965.535,08 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

7. 
„Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią" 
Okres realizacji: listopad 2017 r. - listopad 2020 r. 
W ramach inwestycji uporządkowano istniejącą zieleń i dokonano nowych nasadzeń 

3.781.708,97 zł 
2.101.171,53 zł 

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko  

1.680.537,44 zł 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 
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L.p Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka/jednostka 
realizująca projekt 

na dotychczas niewykorzystanych, zdegradowanych obszarach, tworząc park miejski 
w stylu angielskim, o funkcji rekreacyjnej. Na terenie parku zamontowane zostały stojaki 
na rowery, ławki, kosze na odpady (w tym także na psie odchody). Wykonane zostały 
ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oznaczeniami (drogowskazami) oraz schody terenowe.  
Powstały altany do wypoczynku i relaksu. Obszar jest przystosowany do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. 

2014-2020 

8. 

„Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” 
Okres realizacji: czerwiec 2017 r. - lipiec 2020 r. 
Projekt polegał na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Miejskiego nr 24 
(Łubowiec). W ramach projektu wykonano prace budowlane (nowe konstrukcje, wymianę 
instalacji elektrycznych i sanitarnych, systemu ogrzewania i wentylacji, zagospodarowanie 
terenu, w tym plac zabaw) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia liczba miejsc w przedszkolach na terenie miasta zwiększyła się o 43. 

9.979.972,44 zł 

4.602.054,10 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

5.377.918,34 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

9. 

„Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże” 
Okres realizacji: kwiecień 2018 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na zahamowaniu degradacji terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę 
Parku Podłęże. W ramach projektu zagospodarowany został 12 hektarowy teren parku.  
Przedsięwzięcie obejmowało m.in.: rozbiórkę starych nawierzchni i budowę nowych, 
demontaż starych oraz realizację nowych elementów oświetlenia, realizację nowych 
nasadzeń, budowę sieci kablowych, schodów, fontanny, ogrodzenia parku, małą 
architekturę. Obszar 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 

10. 

„Zdalna szkoła” 
Okres realizacji: kwiecień 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Celem projektu była walka z „wykluczeniem cyfrowym”. W ramach programu zakupiono 
35 szt. laptopów i oprogramowania, niezbędnych w procesie zdalnego kształcenia. 

99.992,00 zł 

99.992,00 zł 
Program Operacyjny 

Cyfrowa Polska 
na lata 2014-2020 

za pośred. Centrum 
Projektów Polska 

Cyfrowa 

0,00 zł Wydział Edukacji 

11. 

„Zdalna szkoła Plus” 
Okres realizacji: kwiecień 2020 r. - grudzień 2020 r. 
W ramach programu zakupiono 46 szt. laptopów i oprogramowania do szkół niezbędnych 
w procesie zdalnego kształcenia. 

124.992,92 zł 

124.992,92 zł 
Program Operacyjny 

Cyfrowa Polska  
na lata 2014-2020 

za pośred. Centrum 
Projektów Polska 

Cyfrowa 

0,00 zł Wydział Edukacji 
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12. 

„Zielona pracownia” – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie – „Kraina 
przyrodniczej przygody” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - październik 2020 r. 
Głównym celem zadania było utworzenie nowoczesnej pracowni biologiczno-
geograficznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W ramach projektu zakupiono 
pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy do pracowni. Salę wyposażono 
w meble, gabloty, tablice. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne. 

33.948,49 zł 
 

26.937,21 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

7.011,28 zł 

Wydział 
Edukacji/Zespół 

Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 

13. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna" 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - wrzesień 2020 r. 
Celem projektu było usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 
oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Programem były objęte 
nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy, stanowiące własność osób fizycznych, 
z których pochodzą odpady zawierające azbest, ujęte w "Inwentaryzacji szczegółowej 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna". 

140.163,59 zł 

56.065,43 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

84.098,16 zł Biuro Gospodarki 
Komunalnej 

14. 

„Program Modernizacji remiz OSP – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna 
w latach 2015-2020” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciężkowicach. 

455.000,00 zł 

105.000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

 Woj. Śląskiego, 
Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod., 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji 

350.000,00 zł 
Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 
i Ochrony Ludności 

15. 

„Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych – na Osiedlu Stałym” 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na podejmowaniu działań w zakresie wsparcia i rozwoju systemu 
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez 
zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Sprzęt zakupiono dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej na Osiedlu Stałym. 

154.800,00 zł 
153.250,00 zł 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

1.550,00 zł 
Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 
i Ochrony Ludności 

16. 
„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie – Żłobek Miejski 
w Jaworznie w budynku przy ul. 3 Maja 16” 
Okres realizacji: lipiec 2018 r. - czerwiec 2020 r. 

1.376.864,40 zł 
1.211.640,67 zł 

Regionalny Program 
Operacyjny 

165 223,73 zł Żłobek Miejski 
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Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku 
do 3 lat, poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania do dnia 30 czerwca 2020 r., 30 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały 
prace adaptacyjne w budynku przeznaczonym na żłobek oraz zakupione wyposażenie 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żłobka. 

Województwa 
Śląskiego na lata 

2014-2020 

17. 

„Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2020 r.” 
Okres realizacji: maj 2020 r. - październik 2020 r. 
Projekt dotyczył czynnej ochrony muraw kserotermicznych – siedlisk o dużej 
bioróżnorodności, cennych przyrodniczo, silnie zagrożonych wskutek zaniechania 
użytkowania (koszenia, wypasu), zlokalizowanych na terenie Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra oraz w rejonie Góry Bielana. W ramach projektu 
zrealizowano: wypas owiec, mechaniczne wykaszanie roślinności inwazyjnej, zwalczanie 
chemiczne gatunków ekspansywnych poprzez przeprowadzenie zabiegów związanych 
z usuwaniem orlicy pospolitej. 

33.860,00 zł 
27.088,00 zł 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

6.772,70 zł 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

18. 

„Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe 
dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2020 r. 
Celem projektu był wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, zajęcia specjalistyczne, 
oraz kursy. Grupa docelowa to 240 uczniów i 6 nauczycieli Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu zrealizowano: doradztwo edukacyjno-
zawodowe, specjalistyczne zajęcia we współpracy z pracodawcami umożliwiające uczniom 
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, praktyki 
u pracodawców. 

1.286.034,00 zł 

1.221.732,30 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

64.301,00 zł 
Centrum Kształcenia 

Zawodowego 
i Ustawicznego 

19. 

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” filia działalności Klubu Seniora 
„Pod Arkadami” w Jaworznie w budynku przy ul. Matejki 24D” 
Okres realizacji: styczeń 2020 r.  - grudzień 2020 r. 
Celem realizacji działań w Klubie Senior+ było zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oraz oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 
Dofinansowanie pozwoliło na zatrudnienie w Klubie Senior+ specjalistów: fizjoterapeuty, 
terapeuty zajęciowego oraz psychologa. W ramach działań Klubu przy ul. Jana Matejki 24D 

142.200,00 zł 

45.460,00 zł 
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

96.740,00 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
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zrealizowano: warsztaty terapii zajęciowej, fizjoterapię, zajęcia z psychologiem, zajęcia 
z rękodzieła artystycznego, zajęcia z instruktorem kulturalno-oświatowym, zajęcia 
z przedstawicielem służby zdrowia, wyjścia do kina, wyjście do Teatru Sztuk, zajęcia 
z kierownikiem klubu, obejmujące rozmowy indywidualne i grupowe w zakresie wsparcia 
socjalnego i możliwości uzyskania świadczeń socjalno-bytowych z systemu zabezpieczenia 
społecznego. Łącznie wsparciem zostało objętych 43 seniorów, w tym 28 osób 
niepełnosprawnych. 

20. 

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Jaworznie w budynku przy 
ul. Bocznej 7K" 
Okres realizacji: styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Dofinansowanie pozwoliło na zatrudnienie specjalistów: fizjoterapeuty, terapeuty 
zajęciowego, psychologa, osoby prowadzącej zajęcia z rękodzieła artystycznego. 
W ramach projektu zorganizowano wycieczki i spotkania okolicznościowe. Dodatkowo 
w okresie świątecznym dla każdego uczestnika Klubu zostały zakupione paczki świąteczne. 
Łącznie wsparciem zostało objętych 40 seniorów, w tym 19 osób niepełnosprawnych. 

105.298,00 zł 

40.000,00 zł 
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

65.298,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

21. 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Jaworznie w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 18" 
Okres realizacji: styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Zadanie polegało na dofinansowaniu działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania 
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka o zajęcia 
fizjoterapeutyczne, ruchowe, zajęcia z treningu pamięci. Przedsięwzięcie realizowane 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasza Przystań”. Łącznie wsparciem objęto 32 osoby, w tym 
25 osób niepełnosprawnych. 

108.100,00 zł 
73.200,00 zł 
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 
Społecznej 

34.900,00 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
 

22. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 
COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Odbiorcami projektu były rodziny zastępcze oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie otrzymało 97 podmiotów, w tym 67 rodzin 
zastępczych spokrewnionych, 27 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza 
zawodowa oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

433.895,00 zł 

365.686,71 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata  

2014-2020 

68.208,29 zł 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
 

23. 

„Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - wrzesień 2020 r. 
Przedmiotem projektu było wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również 
tych z niepełnosprawnościami, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych 

12.600,00 zł 

12.600,00 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 
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ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, 
kwalifikacji i zawodów. Projekt objął swoim zasięgiem 192 uczestników w wieku 15-19 lat, 
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych lub ośrodków szkolno-wychowawczych. 
Projekt był realizowany w partnerstwie z miastami: Bielsko-Biała, Bytom, Cieszyn, 
powiatami: zawierciańskim i gliwickim. 

 2014-2020 oraz 
budżet państwa 

24. 

„Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – program wyrównywania 
różnic między regionami” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Przedmiotem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w postaci 
szkoleń zawodowych, zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Wsparcie 
otrzymały 3 osoby. 

18.450,00 zł 
18.450,00 zł 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 

25. 

„Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu – 
projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2017 r. - sierpień 2020 r. 
Projekt polegał na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w języku 
angielskim oraz wymianie doświadczeń z nauczycielami krajów partnerskich poprzez: 
organizację czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych uczniów, zapoznanie 
uczniów z kulturą i tradycjami krajów partnerskich (Hiszpanią, Słowenią, Litwą, Grecją), 
prowadzenie zajęć szkolnych dla uczniów. 

94.159,80 zł 

94.159,80 zł 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Erasmus+ 

0,00 zł 

Szkoła Podstawowa 
nr 7/Miejski Zespół 
Obsługi Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 

26. 

„Uczeń w świecie realnym i wirtualnym – umiejętne wykorzystanie technologii 
Informacyjno-komunikacyjnych ICT, projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 17 
w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - marzec 2020 r. 
Głównymi celami w projekcie było: umiejętne wykorzystanie technologii ICT w komunikacji 
między nauczycielami a uczniami, wypracowanie nowych metod nauczania opartych na 
ICT, wykorzystanie technologii informacyjnej do zainteresowania uczniów pożytecznymi 
sposobami spędzania wolnego czasu: pokazanie uczniom, jak wykorzystać 
i selekcjonować informacje dostępne w Internecie, "Co zamiast?" – propozycje 
zagospodarowania wolnego czasu bez telefonu, tabletu, Internetu: Świadome bycie 
offline, mentoring, rozwijanie kompetencji TIK i doskonalenie umiejętności językowych 
wśród nauczycieli, wspieranie dobrych praktyk w przestrzeni wirtualnej, rozwijanie 
kreatywności uczniów, otwarcie na tradycję i kulturę innych państw europejskich, 
wspieranie rozwoju placówki. W ramach projektu inne kraje odwiedziło 8 nauczycieli. 
Ponadto zorganizowano kursy językowe i kulturowe. 

95.937,83 zł 

95.937,83 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020 

0,00 zł 

Szkoła Podstawowa 
nr 17/Miejski Zespół 

Obsługi Placówek 
Oświatowo-

Wychowawczych 
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27. 

„Staże zawodowe Erasmusa – projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 4 w Jaworznie” 
Okres realizacji: październik 2018 r. - wrzesień 2020 r. 
Głównym celem projektu było przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy 
zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy. W ramach projektu 
zorganizowano 3 tygodniowe staże zawodowe we Włoszech i Portugalii, w których łącznie 
uczestniczyło 64 uczniów i 8 opiekunów. Dodatkowo zrealizowano 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 

28. 

„Europejski wymiar kształcenia – projekt realizowany w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2020 r. 
Celem projektu było przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej 
i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy. W ramach projektu zorganizowano 
4 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech, na które łącznie wyjechało 56 uczniów 
i 4 opiekunów. Dodatkowo zrealizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. 
Zakupiono materiały reklamowe i biurowe oraz niezbędny sprzęt do obsługi projektu. 

617.627,78 zł 

617.627,78 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020 

0,00 zł 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
nr 2/Miejski Zespół 
Obsługi Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 

29. 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 
„Nauczyciel sukcesu” – projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 3 w Jaworznie” 
Okres realizacji: październik 2018 r. - sierpień 2020 r. 
Celem projektu było udoskonalenie warsztatu oraz wprowadzenie nowoczesnych metod 
nauczania języka obcego, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym 
przez nauczycieli nie będących nauczycielami języków obcych. W projekcie wzięło udział 
10 nauczycieli. 

119.922,28 zł 

119.922,28 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020 

0,00 zł 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
nr 3/Miejski Zespół 
Obsługi Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 

30. 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 
Okres realizacji: styczeń 2020 r. - listopad 2020 r. 
Projekt dotyczył zakupu nowości wydawniczych książek oraz zbiorów specjalnych 
do bibliotek publicznych. 

198.151,10 zł 

32.541,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

165.610,10 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

31. 

„Performatywna książka, Performatywna Biblioteka. Edycja 2” 
Okres realizacji: maj 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na rozwijaniu działalności w zakresie popularyzacji czytelnictwa i literatury. 
W ramach zadania zainicjowano wydarzenia kulturalno-edukacyjne, które przyczyniły się 
do utrwalenia pozycji książki w życiu społecznym i kulturalnym. 

86.000,44 zł 

40.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

46.000,44 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 
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32. 

„Jak obronić Wawę? – rodzinna gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych” 
Okres realizacji: sierpień 2020 r. - październik 2020 r. 
Projekt polegał na organizacji rodzinnej gry miejskiej z wykorzystaniem urządzeń 
mobilnych. 

45.890,91 zł 
40.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

5.890,91 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

33. 

„Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną” 
Okres realizacji: grudzień 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt dotyczył zakupu usług umożliwiających dostarczanie publikacji drogą 
elektroniczną. 

27.500,00 zł 

27.500,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

0,00 zł Miejska Biblioteka 
Publiczna 

34. 

„Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta 
Jaworzna” 
Okres realizacji: grudzień 2020 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na przygotowanie spotkania 
mikołajkowego, którego celem było pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, 
dostarczenie dzieciom pozytywnych przeżyć emocjonalnych, pobudzenie do aktywności 
własnej poprzez podejmowanie i realizowanie wspólnych zadań i zabaw. 

2.619,59 zł 
1.436,12 zł 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.183,47 zł 

SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 

35. 

„Śląskie Pomaga” 
Okres realizacji: luty 2020 r. - grudzień 2020 r. 
W ramach projektu doposażono SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie 
w  przęt oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki w epidemią wirusa SARS-
COV-2. 

46.000,00 zł 

46.000,00 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny Woj. 
Śląskiego na lata 

2014-2020 

0,00 zł 
SP ZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 

36. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19” 
Okres realizacji: październik 2020 r. - grudzień 2020 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 
dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz członków personelu pomocniczego placówki. 

201.255,68 zł 

201.255,68 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza i Rozwój 
na lata 2014-2020 

0,00 zł 
SP ZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 

37. 

„Śląskie Pomaga" 
Okres realizacji: luty 2020 r. - wrzesień 2020 r. 
W ramach projektu doposażono Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie w sprzęt oraz środki 
ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2. 

82.987,93 zł 

82.987,93 zł 
Regionalny Program 
Operacyjnego Woj. 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

0,00 zł 

Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Dom 
Pomocy Społecznej 
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38. 

„Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19" 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - listopad 2020 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 
dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz członków personelu pomocniczego placówki. 

399.215,59 zł 

399.215,59 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny Woj. 
Śląskiego na lata 

2014-2020 

0,00 zł 

Wydział Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Dom 
Pomocy Społecznej 

39. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - listopad 2020 r. 
W ramach projektu pozyskano środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 
dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz członków personelu pomocniczego placówki. 

76.287,12 zł 

76.287,12 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza i Rozwój 
na lata 2014-2020 

0,00 zł Dom Pomocy 
Społecznej 

40. 
„Przebudowa windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie” 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - listopad 2020 r. 
Projekt polegał na wymianie dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej. 

230.640,00 zł 

112.320,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

118.320,00 zł Dom Pomocy 
Społecznej 

41. 

„Studia podyplomowe” 
Okres realizacji: czerwiec 2019 r. - listopad 2020 r. 
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji dwóch wychowawców Powiatowej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, poprzez uczestniczenie w studiach 
podyplomowych pn.: „Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

6.800,00 zł 
5.440,00 zł 

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

1.360,00 zł 
Powiatowa Placówka 

Opiekuńczo-
Wychowawcza 

42. 

„Pisklaki w reflektorach" 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - grudzień 2020 r. 
Projekt polegał na zwiększeniu kompetencji edukacyjnych nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych oraz instruktorów Domów Kultury, zajmujących się teatrami dziecięcymi. 

39.000,00 zł 
30.000,00 zł 

Narodowe Centrum 
Kultury 

9.000,00 zł Centrum Kultury 
Teatr Sztuk 

43. 

„Kultura w Sieci – KwarantGranie z Archetti" 
Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - październik 2020 r. 
Projekt polegał na organizacji trzech koncertów on-line realizowanych przez Orkiestrę 
Kameralną Miasta Jaworzna Archetti. Koncerty odbywały się w okresie od lipca 
do września, a w ich programach znalazły się największe dzieła muzyki kameralnej 
wybitnych kompozytorów, takich jak: Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Piotr Czajkowski, Dymitr Szostakowicz czy Arnold Schoenberg. 

91.670,48 zł 
91.670,48 zł 

Narodowe Centrum 
Kultury 

0,00 zł 
Archetti Orkiestra 
Kameralna Miasta 

Jaworzna 
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44. 

„Muzeum w sieci – wirtualne zwiedzanie Muzeum Miasta Jaworzna” 
Okres realizacji: maj 2020 r. - październik 2020 r. 
Zadanie polegało na przygotowaniu edukacyjnego projektu wykorzystującego narzędzia 
on-line, w ramach którego zaprezentowano wystawy stałe. Na stronie internetowej 
opublikowano ścieżkę do samodzielnego zwiedzania wystawy stałej, 4 nagrania 
z oprowadzaniem po wystawach przez pracowników Muzeum, 100 infografik 
poświęconych najciekawszym eksponatom prezentowanym na wystawach, 5 nagrań 
prezentujących najciekawsze kolekcje muzealne, materiały multimedialne prezentowane 
na wystawach (filmy, animacje, prezentacje z 11 stanowisk komputerowych) 
oraz wydawnictwa muzealne w formie e-booków. 

35.508,93 zł 

35.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

508,93 zł Muzeum Miasta 
Jaworzna 

45. 

„Twórcy jaworznickiego przemysłu w niepodległej Polsce” 
Okres realizacji: luty 2020 r. - listopad 2020 r. 
Zadanie polegało na organizacji wystawy czasowej w Muzeum Miasta Jaworzna, 
połączonej z ekspozycją plenerową w 6 punktach miasta związanych z osobami, które 
miały znaczący wpływ na rozwój miejscowego przemysłu. Część edukacyjna projektu 
składała się z organizacji innowacyjnych warsztatów tworzenia mobilnych gier miejskich 
dla młodzieży, przeprowadzenia 3 gier miejskich wg scenariusza opracowanego 
na warsztatach oraz oferty obejmującej lekcje muzealne, warsztaty i wykłady dla 
odbiorców z różnych grup wiekowych. Elementem zadania było wydanie katalogu 
wystawy, poszerzającego treści prezentowane na wystawie. 

87.101,70 zł 

66.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

21.101,70 zł Muzeum Miasta 
Jaworzna 

46. 

„Zakup sprzętu wystawienniczego multimedialnego i nagłośnieniowego dla Muzeum 
Miasta Jaworzna” 
Okres realizacji: maj 2020 r. - październik 2020 r. 
Zadanie polegało na zakupie sprzętu wystawienniczego, nagłośnieniowego 
i multimedialnego na potrzeby prowadzonej działalności statutowej, zwłaszcza 
działalności wystawienniczej i edukacyjnej, celem wyposażenia sali głównej wystaw 
czasowych i Galerii Antresola. Zakupiono: system modułowych paneli wystawienniczych, 
gabloty poziome, gabloty pionowe, system linkowy, rzutniki multimedialne i nagłośnienie. 

67.860,00 zł 

50.000,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

17.860,00 zł Muzeum Miasta 
Jaworzna 

47. 

„Impreza Mikołajkowa dla podopiecznych – projekt realizowany przez Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie” 
Okres realizacji: grudzień 2020 r. 
W ramach zadania zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla podopiecznych Ośrodka. 

2.400,00 zł 

1.440,00 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

960,00 zł 

SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 

dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 
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48. 

„Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania 
flotą pojazdów” 
Okres realizacji: październik 2017 r. - grudzień 2021 r. 
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego publicznego transportu 
zbiorowego w Jaworznie, poprzez zakup 20 elektrycznych autobusów 
(5 dziesięciometrowych oraz 15 dwunastometrowych). W ramach zadania zostaną 
wybudowane również stacje szybkiego ładowania na przystankach Podłęże Osiedle, 
Łubowiec Pętla oraz Krakowska Pętla, wraz ze stacją transformatorową przy przystanku 
Krakowska Pętla, a także zamontowane ładowarki plug-in. W 2020 r. zakupiono 5 sztuk 
miejskich autobusów niskopodłogowych o napędzie elektrycznym. 

57.740.685,00 zł 

39.843.024,38 zł 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko 

17.897.660,62 zł 

Wydział 
Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii/Biuro 
Gospodarki 

Komunalnej/ 
Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. 

49. 

„Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035” 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 r. - lipiec 2021 r. 
Wdrażanie strategii przyczyni się do osiągnięcia zobowiązań wynikających z art. 35-37 
i art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Stymulowanie rozwoju transportu zeroemisyjnego na terenie gminy poprzez inwestycje 
w innowacyjne technologie spowoduje poprawę jakości powietrza, ograniczenie hałasu 
oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Realizacja Strategii skierowana jest zarówno 
do podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestowaniem w nowoczesną 
infrastrukturę komunikacyjną, jak i osób prywatnych będących użytkownikami 
i odbiorcami oferowanych usług. 

25.830,00 zł 

25.830,00 zł 
Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

0,00 zł 

Wydział 
Zarządzania 
Funduszami 

i Strategii 

50. 

„Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie” 
Okres realizacji: lipiec 2020 r. - listopad 2022 r. 
Celem projektu jest przebudowa ul. Martyniaków, w ramach której zostaną podwyższone 
parametry techniczne i eksploatacyjne drogi, przebudowane zostanie skrzyżowanie 
z ul. Wojska Polskiego poprzez dobudowę prawoskrętu, wybudowana zostanie: 
kanalizacja deszczowa, dwa zbiorniki retencyjne, doświetlenie 3 szt. przejść dla pieszych. 
Ponadto zostanie wykonana nowa organizacja ruchu pionowa i pozioma, chodniki, 
krawężniki. Długość wnioskowanego odcinka to 1,92 km. 

7.841.830,94 zł 

3.920.915,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
Województwa 

Śląskiego 

3.920.915,94 zł Wydział Inwestycji 
Miejskich 

51. 
„Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0” 
Okres realizacji: luty 2020 r. - czerwiec 2021 r. 

23.500,00 zł 23.500,00 zł 
Program Operacyjny 

0,00 zł Wydział Urbanistyki 
i Architektury 
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Celem projektu jest przygotowanie konsultacji społecznych, niezbędnych do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I. Grant wykorzystano 
w całości w 2020 roku. Realizację projektu zakończy przedłożenie mpzp Pszczelnik I 
do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, co przewidziano 
zgodnie z umową najpóźniej do 30.06.2021 r. 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata  

2014-2020 

52. 

„Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – etap III” 
Okres realizacji: czerwiec 2019 r. - październik 2021 r. 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji chomika 
europejskiego (Cricelus circetus). W ramach projektu zaplanowano prowadzenie 
monitoringu populacji chomika europejskiego, badania poziomu jego zmienności 
genetycznej, prowadzenie hodowli zachowawczej oraz utrzymanie korytarzy łączących 
poszczególne populacje na odizolowanych obszarach: Góra Grodzisko-Jeziorki-Byczyna, 
poprzez obsianie ich gatunkami zbóż. Projekt przewiduje również działania edukacyjne 
wśród lokalnej społeczności oraz działania promocyjne. 

257.050,00 zł 

176.940,00 zł 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

80.110,00 zł Wydział Ochrony 
Środowiska 

53. 

„Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw 
galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” 
Okres realizacji: kwiecień 2018 r. - grudzień 2021 r. 
Głównym celem projektu jest odtworzenie i ochrona muraw galmanowych siedlisk 
cennych przyrodniczo, wzmocnienie różnorodności biologicznej tych muraw oraz 
monitorowanie tendencji zmian zachodzących w wyniku aktywnej ochrony tego siedliska. 
Działania dotyczą obszaru Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sadowa Góra, użytku 
ekologicznego Góra Wielkanoc oraz rejonu Długoszyna. Obejmują, m.in. prace w zakresie 
odtwarzania i utrzymania muraw galmanowych (usuwanie gatunków inwazyjnych 
i ekspansywnych, koszenie muraw, ręczne naruszanie podłoża itp.), kreowania pokazowej 
murawy galmanowej oraz odtworzenia populacji Sasanki (Pulsatilla patens), a następnie 
wprowadzenia okazów najbardziej genetycznie podobnych do genotypów południowych, 
na stanowisko na Sadowej Górze. 

619.967,00 zł 

526.972,00 zł 
Europejski Fundusz 

Spójności 
Program Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko  
2014-2020 

92.995,00 zł Wydział Ochrony 
Środowiska 

54. 

„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 

€ 343.890,00 

€ 304.752,00 
Program LIFE 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

€ 39.138,00 Wydział Ochrony 
Środowiska 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2020 ROK 14 

Lp. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota 

dofinansowania 
Wkład własny 

Komórka 
realizująca projekt 

(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. Głównym celem projektu 
jest przetestowanie technologii Wetland+ w obszarach silnie zanieczyszczonych HCH, 
określenie skuteczności i wydajności (w oparciu o pomiary zanieczyszczeń w biomasie 
drzew) pasywnych systemów mokradeł Wetland+, a następnie wypracowanie technologii 
oraz mechanizmu postępowania wspierającego proces replikacji systemu Wetland+ 
w miejscach o podobnych problemach środowiskowych, położonych w Europie oraz 
na świecie. Dodatkowo, w ramach projektu zaplanowano wykonanie bazy danych 
zbierającej wyniki badań prowadzonych dotychczas w dolinie potoku Wąwolnica wraz 
z interaktywną mapą. 

55. 

„Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - luty 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 

56. 

„Jaworzno On-line” 
Okres realizacji: październik 2020 r. - grudzień 2021 r. 
W ramach programu planowany jest zakup 18 szt. laptopów, które zostaną przekazane 
do szkół. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, urzędników 
oraz 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 pośred. Fundacji 

Euro Nation 

0,00 zł Wydział Edukacji 

57. 

„Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 1" 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - lipiec 2021 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. Ma na celu wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą 
eksperymentu 95U/U, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli 
w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK, nauczanie z wykorzystaniem pracy 
metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych. W ramach projektu prowadzone są: Akademia Kompetencji i Umiejętności 
oraz Akademia Eksperymentu. Doposażone zostaną również pracownie matematyczne 
i przyrodnicze. 

610.692,40 zł 

549.623,16 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

61.069,24 zł Wydział Edukacji 
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58. 

„Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 2" 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - lipiec 2021 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. Jego 
celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, podniesienie o co najmniej 40% 
kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku 
pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą 
eksperymentu 596U/U, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli 
w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK, nauczanie z wykorzystaniem pracy 
metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych. W ramach projektu prowadzone są: Akademia Kompetencji i Umiejętności 
oraz Akademia Eksperymentu. Doposażone zostaną również pracownie matematyczne 
i przyrodnicze. 

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 

59. 

„Jak? - Jaworznicka akademia Kreatywności 3" 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - lipiec 2021 r. 
Projekt skierowany jest do 2 liceów ogólnokształcących (LO I, LO IV) i obejmuje 
126 uczniów oraz 19 nauczycieli. Jego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 
podniesienie o co najmniej 40 % kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych 
postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, 
umiejętności pracy metodą eksperymentu 101U/U, rozwój kompetencji i umiejętności 
zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK, nauczanie 
z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu prowadzone są: Akademia Kompetencji 
i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. Doposażone zostaną również pracownie 
matematyczne i przyrodnicze. 

454.976,25 zł 

409.478,62 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

45.497,63 zł Wydział Edukacji 

60. 

„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów 
publicznych” 
Okres realizacji: grudzień 2015 r. - październik 2021 r. 
Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, w celu zwiększenia zdolności instytucjonalnej 
wykonywania zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego 
z równoczesnym zapewnieniem użytkownikom baz danych dostępu do wysokiej jakości 

6.964.686,00 zł 

4.013.949,00 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

2.950.737,00 zł Wydział Geodezji 
i Kartografii 
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danych i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. W 2020 
roku podpisano umowę na modernizację i dostosowanie bazy danych PZGiK. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie z powiatami: będzińskim, bieruńsko-lędzińskim 
oraz miastami: Sosnowiec i Tychy. Podmiotem wiodącym jest Dąbrowa Górnicza. 

61. 

„Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim 
żłobku budynku przy ul. Towarowej 61” 
Okres realizacji: październik 2020 r. - październik 2021 r. 
Celem projektu jest zwiększenie na terenie miasta Jaworzna dostępności do usług 
opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat, dla osób sprawujących nad nimi opiekę 
tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych zamieszkałych w Jaworznie. Żłobek ma zapewnić 
miejsce opieki dla 70 dzieci. 

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 

62. 

„Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2021 r. 
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, 
prowadzącym kształcenie zawodowe poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych 8 nauczycieli zawodu (organizacja 8 kursów i 2 studiów podyplomowych); 
podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 150 uczniów 
technikum (w tym 10 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych) i wzmacnianie 
ich zdolności do zatrudnienia (kursy kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe w formie 
indywidualnej i grupowej, staże zawodowe – dla 78 uczestników projektu); wyposażenie 
i doposażenie 3 nowoczesnych pracowni: pracownia dla zawodu technik ekonomista, 
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

1.388.964,00 zł 

1.319.515,80 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020 

69.448,20 zł 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
nr 4 

63. 

„Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2018 r. - sierpień 2021 r. 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum Kształcenia 
Praktycznego, prowadzącym kształcenie zawodowe, poprzez: doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zawodu; podnoszenie umiejętności oraz 
uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów (w tym 10 osób o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych) i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; rozwój współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez zorganizowanie 70 staży u pracodawców; 
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego; stworzenie warunków kształcenia zawodu, 

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 
Praktycznego 
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odzwierciedlających naturalne warunki pracy poprzez utworzenie i wyposażenie 
8 pracowni kształcących w nowych zawodach potrzebnych na lokalnym rynku pracy. 

64. 

„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 
zwiększenie/udostępnienie możliwości korzystania z usług społecznych (opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną), umożliwiających osobom niezależne życie 
w środowisku lokalnym. W roku 2020 kontynuowano zatrudnienie 6 opiekunów, 
zakupiono środki ochrony osobistej dla opiekunów, zatrudniono wykonawców, którzy 
realizowali specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (fizjoterapeuta, 
logopeda, fryzjer, psycholog, pielęgniarka). Wsparciem w ramach projektu objęte zostały 
52 osoby. 

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 

65. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie" 
Okres realizacji: styczeń 2019 r. - czerwiec 2021 r. 
Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa 243 osób młodych do 29 roku życia 
zarejestrowanych w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET), 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, bon zasiedleniowy, prace interwencyjne, studia podyplomowe, bon 
stażowy) oraz 640 osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 tj. pracowników podmiotów, na których wynagrodzenia 
przekazane zostanie dofinansowanie oraz osób fizycznych, które otrzymują 
dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. 

6.168.498,32 zł 

6.168.498,32 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata  

2014-2020,  
budżet państwa 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 

66. 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Jaworznie" 
Okres realizacji: styczeń 2019 r. - grudzień 2022 r. 
Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa 247 osób w wieku 30+ 
zarejestrowanych w PUP, natrafiających na trudności w podejmowaniu zatrudnienia 
(formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia 
zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie 
stanowiska pracy, prace interwencyjne) oraz 848 osób, w zakresie zwalczania 

5.585.668,21 zł 

5.585.668,21 zł 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Śląskiego na lata 
2014-2020, 

budżet państwa 

0,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 
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lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Trwają prace dotyczące zawarcia 
aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji projektu do grudnia 2022 r. 

67. 

„Europejska Kadra – ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych 
– projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie” 
Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - wrzesień 2021 r. 
Przedmiotem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji kadry Powiatowego 
Urzędu Pracy z zakresu skutecznych metod edukacyjnych, służących adaptacji językowej 
trudnego klienta oraz budowania partnerskich relacji z przedsiębiorcami na tle ciągle 
zmieniającego się rynku pracy. 

229.467,00 zł 

229.467,00 zł 
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 

2014-2020, 
budżet państwa 

0,00 zł 
Powiatowy Urząd 

Pracy 

68. 

„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 epidemii 
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 

69. 

„Mobilność edukacyjna – Europejskie zawody przyszłości – projekt realizowany w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3” 
Okres realizacji: październik 2018 r. - czerwiec 2021 r. 
Celem projektu jest nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych 
wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem, zachęcanie 
do nauki języków obcych i rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania 
się w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. 
W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. 
W związku z epidemią realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021 r. 

594.621,45 zł 

594.621,45 zł 
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

Erasmus+ 

0,00 zł 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawo-
wych nr 3/Miejski 

Zespół Obsługi 
Placówek 

Oświatowo-
Wychowawczych 
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Z!O"ONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W 2020 ROKU 

L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota dofinansowa-

nia 
Wkład własny 

1. „Budowa nowego śladu DK79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie” 60.033.762,00 zł 29.900.000,00 zł 
Rezerwa Celowa Budżetu Państwa 30.133.762,00 zł 

2. 
„Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka 
wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej 
na terenie miasta Jaworzna” 

15.688.579,74 zł 10.841.701,44 zł 
Fundusz Spójności 4.846.878,30 zł 

3. 
„Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia 
ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni” 

10.363.238,42 zł 7.161.587,53 zł 
Fundusz Spójności 3.201.650,89 zł 

4. 

„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)” 

5.500.000,00 zł 
5.500.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

5. 
„Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Koszarowej 10, ul. Koszarowej 16 i 16a 
w Jaworznie” 

9.500.000,00 zł 
9.500.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

6. „Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sulińskiego 43, ul. Azot 1, ul. Szklarskiej 1” 9.250.000,00 zł 
9.250.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

7. 
„Doposażenie/zmodernizowanie o dodatkowe oświetlenie 34 przejść dla pieszych 
w Jaworznie, w lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych” 

680.000,00 zł 
680.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

8. 
„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pula dedykowana. Zadania: budowa i modernizacja dróg 
w Jaworznie; przebudowa szkół i przedszkoli; modernizacja Oddziału Rehabilitacji – SP ZOZ Szpital 
Wielospecjalistyczny w Jaworznie” 

7.908.390,00 zł 
7.908.390,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

0,00 zł 

9. „Przebudowa w Szkole Podstawowej nr 9 w Jaworznie, sal i sanitariatów oraz ciągów komunikacji” 2.137.740,00 zł 
2.137.740,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

10. 
„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu wyodrębnienia z jego struktury Izby 
Przyjęć” 5.000.000,00 zł 

5.000.000,00 zł 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (konkurs) 
0,00 zł 

11. 
„Stworzenie systemu retencji wody wraz z układem jej redystrybucji 
w GEOsferze” 2.300.000,00 zł 

2.300.000,00 zł 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (konkurs) 
0,00 zł 
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12. 
„Budowa węzła komunikacyjnego na odc. DK79 (ul. Orląt Lwowskich) w granicach Sosnowca od 
węzła „Sosnowiec Jęzor” do granicy Jaworzna wraz z drogą serwisową” 

58.000.000,00 zł 
58.000.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

13. 
„Likwidacja barier architektonicznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Jaworznie” 549.815,00 zł 

549.815,00 zł 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (konkurs) 
0,00 zł 

14. 
„Budowa 4 i doposażenie 2 istniejących międzypokoleniowych stref aktywności lokalnych 
w Jaworznie” 1.077.600,00 zł 

1.077.600,00 zł 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (konkurs) 
0,00 zł 

15. „Modernizacja 6 budynków jednostek oświatowych w Jaworznie” 2.700.000,00 zł 
2.700.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

16. „Przebudowa stadionu sportowego – Jaworzno ul. Moniuszki 95” 17.294.421,37 zł 
17.294.421,37 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

17. „Przebudowa ul. Katowickiej od granicy z Sosnowcem do skrzyżowania z ul. Kalinową” 22.680.000,00 zł 
19.278.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

3.402.000,00 zł 

18. „Wybudowanie na terenie akwenu Sosina w Jaworznie kąpieliska miejskiego” 2.700.000,00 zł 
2.160.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

540.000,00 zł 

19. 
„Przebudowa ul. Szczakowskiej drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Chropaczówka” 

17.085.000,00 zł 
14.761.440,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

2.323.560,00 zł 

20. „Miejskie Centrum Integracji Transportu – Szczakowa” 30.000.000,00 zł 
30.000.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

21. 
„Budowa infrastruktury do obsługi komunikacyjno-transportowej terenu poprzemysłowego 
Jaworznickiej Strefy Biznesu” 

27.800.000,00 zł 
27.800.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

22. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Abstorskich w Jaworznie” 2.000.000,00 zł 
2.000.000,00 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (konkurs) 

0,00 zł 

23. 
„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada 
do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową w ramach Budowy Obwodnicy Północnej Miasta” 

3.836.350,00 zł 1.900.000,00 zł 
Rezerwa Subwencji Ogólnej 1.936.350,00 zł 
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L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota dofinansowa-

nia 
Wkład własny 

24. 
„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Energetyków – poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta Jaworzna” 

8.944.433,08 zł 7.580.662,72 zł 
Fundusz Spójności 1.363.770,36 zł 

25. 
„Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 Moduł 1a „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu 
dziennego” 

48.960,00 zł 48.960,00 zł 
Fundusz Solidarnościowy 0,00 zł 

26. 
„Opieka Wytchnieniowa Edycja 2021 Moduł 1c „Opieka wytchnieniowa 
w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę” 

30.600,00 zł 30.600,00 zł 
Fundusz Solidarnościowy 0,00 zł 

27. 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne Moduł I – utworzenie obiektu centrum, remont budynku przy 
ul. Kasprzaka 8” 

2.451.961,51 zł 2.451.961,51 zł 
Fundusz Solidarnościowy 0,00 zł 

28. „Centra opiekuńczo-mieszkalne Moduł II – funkcjonowanie centrum” 783.900,00 zł 783.900,00 zł 
Fundusz Solidarnościowy 0,00 zł 

29. „Wycieczka do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze” 1.997,00 zł 
1.198,20 zł 

Państw. Fundusz Rehabilitacyjny 
Osób Niepełnosprawnych 

798,80 zł 

30. „Wycieczka do Armar Szklane Ozdoby Choinkowe w Bęble” 1.310,00 zł 
786,00 zł 

Państw. Fundusz Rehabilitacyjny 
Osób Niepełnosprawnych 

524,00 zł 

31. 
„Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 
w Krakowie” 

1.220,00 zł 
732,00 zł 

Państw. Fundusz Rehabilitacyjny 
Osób Niepełnosprawnych 

488,00 zł 

32. „Wycieczka do Krakowskiej Manufaktury Czekolady w Krakowie” 1.760,00 zł 
1.056,00 zł 

Państw. Fundusz Rehabilitacyjny 
Osób Niepełnosprawnych 

704,00 zł 

33. 
„Impreza Mikołajkowa dla podopiecznych – projekt realizowany przez Ośrodek Rehabilitacyjno-
Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie” 2.400,00 zł 

1.440,00 zł 
Państw. Fundusz Rehabilitacyjny 

Osób Niepełnosprawnych 
960,00 zł 

34. „Tolerancyjni w Europie” 
€ 27.060,00 

 
0,00 zł 

Program Erasmus+ 0,00 zł 

35. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – partner projektu” 567.000,00 zł 
538.650,00 zł 

Regionalny Program Operacyjny 
Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 

28.350,00 zł 

36. „Młodzi w nowej rzeczywistości” 446.040,00 zł 446.040,00 zł 
Regionalny Program Operacyjny 

0,00 zł 
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L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota dofinansowa-

nia 
Wkład własny 

Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 

37. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (V)” 2.532.363,00 zł 
2.532.363,00 zł 

Regionalny Program Operacyjny 
Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 

0,00 zł 

38. „DoRadca-Skuteczny w działaniu” € 30.375,00 0,00 zł 
Program Erasmus+ 0,00 zł 

39. „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 3” 95.115,00 zł 
50.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

45.115,00 zł 

40. „Światło dla wiedzy – modernizacja oświetlenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” 959.500,00 zł 
268.660,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

690.840,00 zł 

41. „Kompas kreatywnego bibliotekarza” 50.900,00 zł 
13.744,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

37.156,00 zł 

42. „Na styku kultur” 36.000,00 zł 
23.500,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

12.500,00 zł 

43. „Wyjść poza schemat – kreatywni na drodze do sukcesu” 51.000,00 zł 
40.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

11.000,00 zł 

44. „Historia Zagłębia Krakowskiego w miniaturze” 183.100,00 zł 
134.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

49.100,00 zł 

45. „Historia Zagłębia Krakowskiego w miniaturze” 186.100,00 zł 
138.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

48.100,00 zł 

46. „Żywy Skansen Fotografii w muzeum – wszystko zaczyna się od dzieci” 104.400,00 zł 77.000,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 27.400,00 zł 

47. „Pieśni ludowe Krakowiaków Zachodnich łączą” 92.200,00 zł 
 

68.300,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
23.900,00 zł 

48. 
„Weryfikacja terenowa przynależności kulturowej domniemanego grodziska na wzniesieniu 
Grodzisko w Jaworznie” 

68.800,00 zł 51.500,00 zł 
Ministerstwo Kultury 

17.300,00 zł 
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L.p. Nazwa i krótki opis projektu 
Wartość projektu 

(całkowita) 
Źródło i kwota dofinansowa-

nia 
Wkład własny 

i Dziedzictwa Narodowego 

49. „Sztuka ludowa łączy pokolenia. Ceramika, papier, drewno” 83.000,00 zł 75.200,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 7.800,00 zł 

50. „Ceramika, papier, drewno – sztuka ludowa łączy pokolenia” 85.400,00 zł 
62.900,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

22.500,00 zł 

51. „Ceramika, papier, drewno – cykl warsztatów artystycznych” 88.500,00 zł 
65.500,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

23.000,00 zł 

52. 
„Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta 
Jaworzna” 

97.500,00 zł 
73.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

24.500,00 zł 

53. 
„Realizacja upamiętnienia Obozu dwóch totalitaryzmów w oparciu o zachowaną infrastrukturę 
obozową” 

40.000,00 zł 35.000,00 zł 
Instytut Pamięci Narodowej 5.000,00 zł 

54. „Kultura w sieci 10-lecie w Necie” 53.350,00 zł 0,00 zł 
Projekt Kultura w sieci 0,00 zł 

55. „Upalny dzień” – domowa próba generalna” 12.500,00 zł 12.500,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 0,00 zł 

56. „Jak powstaje film? Wykłady i warsztaty popularyzujące wiedzę o kinematografii” 42.929,16 zł 37.736,36 zł 
Narodowe Centrum Kultury 11.192,80 zł 

57. 
„Termomodernizacja budynku – projekt złożony przez Centrum Kultury Teatr Sztuk 
w Jaworznie” 

624.550,00 zł 499.640,00 zł 
Narodowe Centrum Kultury 124.910,00 zł 
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok 

 
REALIZACJE PROWADZONE PRZEZ URZ!D MIEJSKI W JAWORZNIE W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW 

W 2020 ROKU 
 

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

Plan wydatków na 2020 rok – 4 752 500,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 4 729 198,01 zł, w tym: 

o Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej 
wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie  

Opis zadania: Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z budową nowego śladu łącznicy DK79 do włączenia 
Trasy Śródmiejskiej. 

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

Wartość robót budowlanych: 6 429 955,22 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

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 2020:  
Zadanie w fazie „Projektuj”, roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 

• 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 2020 rok – 1 150 000,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 1 143 722,30, 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. 
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Postęp prac w roku 2020:  
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty związane 
z przebudową infrastruktury podziemnej. 

• MtdA Etap 6 – budowa wiaduktu w Byczynie  

Plan wydatków na 2020 rok – 3 619 582,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 2 934 447,65 zł. 

Opis zadania: Budowa nowego śladu DK 79 wraz z budową estakady drogowej w Byczynie w Jaworznie. 

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

Wykonawca: Rozpoczęto procedurę przetargowa wyłonienia Wykonawcy oraz pozyskania środków 
zewnętrznych. 

Postęp prac w roku 2020:  
Kontynuowano procedurę wykupu nieruchomości kolidujących z inwestycją w ramach decyzji ZRID. 

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

Plan wydatków na 2020 rok – 21 500,00 zł.  

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 20 835,22 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
W ramach poniesionych kosztów w roku 2020 wykonano zabezpieczenia świetlików parkingu MCIT. 

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 2020:  
Poddano analizie alternatywną koncepcję systemu roweru miejskiego. W ramach zadania 
nie poniesiono kosztów. 

• Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej 

Plan wydatków na 2020 rok – 3 466 500,00 zł.  

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 3 444 437,75 zł, w tym: 

o Wykonanie zagospodarowania terenu przy Hali Widowiskowo-Sportowej – etap I 

Opis zadania: Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wokół hali wraz z przebudową 
oświetlenia zewnętrznego i montażem małej architektury. 

Projektant: Architektura i Sztuka Mirosław Rąbalski z Gliwic. 

Wykonawca: Dombud S.A. z Katowic. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 072 540,00 zł.  

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 
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o Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej 

Opis zadania: Wykonanie przeciwpożarowego dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), systemu 
oświetlenia awaryjnego (SO) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP) wewnątrz hali. 

Projektant: POŻFIRE Bogdan Kosowski z Chrzanowa. 

Wykonawca: IMEKA sp. z o.o. sp.k. z Jaworzna. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 895 440,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

o Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Hali Widowiskowo-Sportowej  

Opis zadania: Wykonanie remontu pomieszczeń hali wraz z renowacją parkietu do gry. 

Projektant: Pracownia Architektoniczna Jerzy Makowski z Jaworzna. 

Wykonawca: PPUH WOGAZ z Jaworzna. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 907 740,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

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

Plan wydatków na 2020 rok – 3 613 975,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 3 466 067,71 zł, w tym: 

o Zagospodarowanie terenów zieleni – Park Podłęże 

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

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

Wykonawca: Gardenbud sp. z o.o. z Krakowa. 

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

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

• Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 

Plan wydatków na 2020 rok – 7 674 662,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2020 roku – 7 093 230,19 zł. 

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

Projektant: Pracownia Projektowa PiK z Żor. 
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Wykonawca: A&P sp. z o. o. z Gliwic. 

Nowy wykonawca: Arco System sp. z o.o. z Oświęcimia. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 8 347 013,13 zł, umowa dofinansowana z RPO na lata 2014-2020. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

• Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 26 przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie na cele 
żłobka w ramach programu Maluch+ 

Plan wydatków na 2020 rok – 3 500 000,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2020 roku – 3 182 115,65 zł. 

Opis zadania: Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 26 na cele żłobka.  

Projektant: Arco System sp. z o.o. z Oświęcimia. 

Wykonawca: Arco System sp. z o.o. z Oświęcimia. 

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 3 182 115,65 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone.  

• Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA 

Plan wydatków na 2020 rok – 16 473 799,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2020 roku – 16 412 050,58 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: 

o Zadanie 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

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

o 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. 

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

Postęp prac w roku 2020:  
Zakończono zadanie 1 oraz 3. Zakończenie zadania 2 przedłużono do roku 2021. 
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• Kompleksowe uzbrojenie pod inwestycje w Jaworznie, w tym Gospodarcza Brama Śląska rekultywacja 
i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski 

Plan wydatków na 2020 rok – 1 872 153,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 1 837 876,50 zł, w tym: 

o Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią 

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

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

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

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

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

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

Plan wydatków na 2020 rok – 0,00 zł. 

Nakłady poniesione w 2020 roku – 0,00 zł. 

Opis zadania: Przebudowa istniejącego budynku przy Pl. św. Jana na potrzeby Centrum Usług Społecznych. 

Projektant: Pracownia Architektoniczna Jerzy Makowski z Jaworzna. 

Wykonawca robót budowlanych: Brak. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zrezygnowano z realizacji zadania. 

• Jaworznicki Budżet Obywatelski 

Plan wydatków na 2020 rok – 699 000,00 zł. 

Łączne nakłady poniesione w 2020 roku – 614 733,02 zł. 

W ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęto realizację sześciu zadań, z czego w 2020 
roku zakończono trzy, w tym: 

o Pumptruck dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS (w centrum Jaworzna)  

Projektant: Velo Projekt sp. z o.o. z Warszawy. 

Wykonawca: Velo Projekt sp. z o.o. z Warszawy. 

Budżet planowany w 2020 roku: 400 000,00 zł. 

Budżet wykonany w 2020 roku: 398 000,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

o Doposażenie obiektów JBO – oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty 

Projektant: Draft Engineers sp. z o.o. z Chrzanowa. 
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Wykonawca: PHU TRE-ELEKTRYK Tomasz Kowalski z Olkusza. 

Budżet planowany w roku 2020: 60 000,00 zł. 

Budżet wykonany w roku 2020: 59 603,03 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

o Boiska wielozadaniowe w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie – boiska do piłki siatkowej 
i badmintona 

Projektant: E-Technika z Warszawy. 

Wykonawca: FHUT Anna Malik z Bolęcina. 

Budżet planowany w 2020 roku: 60 000,00 zł. 

Budżet wykonany w 2020 roku: 59 999,99 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie zakończone. 

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

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

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

Budżet planowany w 2020 roku: 59 000,00 zł. 

Budżet wykonany w 2020 roku: 59 000,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Zadanie rozpoczęte z terminem zakończenia w roku 2021. 

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

Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa. 

Wykonawca: BIELICKI&BIELICKI Marcin Bielicki z Jaworzna. 

Budżet planowany w 2020 roku: 60 000,00 zł. 

Budżet wykonany w 2020 roku: 34 240,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Rozwiązano umowę z wykonawcą. Dokończenie realizacji w 2021 roku. 

o Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie 

Projektant: Land Art Projekt s.c. z Krakowa. 

Wykonawca: Brak. 

Budżet planowany w 2020 roku: 60 000,00 zł. 

Budżet wykonany w 2020 roku: 3 890,00 zł. 

Postęp prac w roku 2020:  
Nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na oferty przekraczające budżet. Realizacja zadania w 2021 roku.  
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok 

WYKAZ UCHWA! PODJ"TYCH PRZEZ RAD" MIEJSK# W JAWORZNIE W 2020 ROKU 

Lp. Numer, data, nazwa uchwały Sposób wykonania uchwały 

Z zakresu spraw finansowo-podatkowych 

1. 

Uchwała Nr XVII/219/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. powierzenia przez Skarb Państwa  - Wojewodę Śląskiego Miastu 
Jaworzno na prawach powiatu zadania związanego z przeprowadzeniem 
kalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności 
do czynnej służby wojskowej 

24 lutego 2020 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Jaworzna 
i Wojewodą Śląskim dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej 
komisji lekarskiej. W ślad za Porozumieniem miała zostać zawarta umowa w sprawie 
udzielenia dotacji na realizację zadania. W związku z decyzją podjętą przez Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej o zakończeniu 13 marca 2020 r. 
trwającej od 3 lutego kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju z powodu epidemii – 
nie doszło do zawarcia umowy. Kwalifikacja wojskowa na terenie Jaworzna miała zostać 
przeprowadzona w okresie od 6 do 27 kwietnia 2020 r. 

2. 

Uchwała Nr XVIII/237/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Uchwałę przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 
dysponentom do stosowania. 

3. 
Uchwała Nr XVIII/238/2020 z 27 lutego 2020 r. 
ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 10 marca 2020 r., poz. 2147. 
 

4. 
Uchwała Nr XVIII/239/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 10 marca 2020 r., poz. 2148. 

5. 
Uchwała Nr XXI/281/2020 z 18 czerwca 2020 r. 
ws. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię w sprawie 
możliwości wykupu przez miasto obligacji komunalnych na łączną kwotę 45 000 000 zł. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie 
lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę w latach 2020-2021, 
wybrana została oferta Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej. 10 września 2020 r. 
została zawarta umowa o przeprowadzenie emisji i nabycie obligacji oraz umowa 
o wykonanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego. W roku 2020 wyemitowano 
obligacje o łącznej wartości 25 000 000 zł.  

6. 
Uchwała Nr XXI/284/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

Uchwałę przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 
dysponentom do stosowania. 
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7. 

Uchwała Nr XXIII/305/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. zmiany uchwały Nr XVIII/238/2020 z 27 lutego 2020 r. ws. wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6329. Dostosowanie stawki do ustawy było podstawą korekty 
wymiaru opłat za odpady komunalne. 

8. 
Uchwała Nr XXIII/306/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
ws. zmiany uchwały Nr XVIII/238/2020 z 27 lutego 2020 r. ws. wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6330. Formularz, na którym składana jest informacja niezbędna 
do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został dostosowany 
do wprowadzonych zmian. 

9. 

Uchwała Nr XXIII/307/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
ws. uchylenia uchwały Nr XIV/181/2015 z 26 listopada 2015 r. ws. ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 4 września 2020 r., poz. 6457. Dostosowanie stawki do ustawy, było podstawą korekty 
wymiaru opłat za odpady komunalne. 

10. 

Uchwała Nr XXVI/341/2020 z 26 listopada 2020 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, 
które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, 
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Uchwałę przekazano jednostkom budżetowym gromadzącym dochody na wydzielonym 
rachunku. 

11. 
Uchwała Nr XXVI/343/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 
obowiązujących na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 3 grudnia 2020 r., poz. 8531. Na jej podstawie przygotowano wymiar podatku na 2021 r. 

12. 
Uchwała Nr XXVI/344/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 3 grudnia 2020 r., poz. 8532. Na jej podstawie przygotowano wymiar podatku na 2021 r. 

13. 
Uchwała Nr XXVI/345/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. zwolnienia od podatku od środków transportowych 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 3 grudnia 2020 r., poz. 8533. Na jej podstawie przygotowano wymiar podatku na 2021 r. 

14. 
Uchwała Nr XXVII/353/2020 z 22 grudnia 2020 r. 
ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz dysponentom 
realizującym przedsięwzięcia miasta. 

15. 
Uchwała Nr XXVII/354/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz dysponentom 
realizującym budżet miasta. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 4 stycznia 2021 r., poz. 16. Do uchwały podjęto zarządzenia: 
1) Nr BSM.120.2.2021 z 4 stycznia 2021 r. ws. szczegółowego podziału uchwalonych 

dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. do pełnej klasyfikacji 
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budżetowej i do dysponentów, które przekazano dysponentom budżetu. Na jego 
podstawie jednostki opracowały własne roczne plany finansowe. 

2) Nr BSM.120.3.2021 z 4 stycznia 2021 r. ws. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami 
na 2021 r., które przekazano dysponentom realizującym zadania zlecone. 

16. 

Uchwała Nr XXVII/355/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego 
tych wydatków 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz dysponentom 
realizującym wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. 

Z zakresu edukacji, kultury i sportu 

17. 

Uchwała Nr XVII/233/2020 z 30 stycznia 2020 r. 
ws. zamiaru połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta 
z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany 
statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaworznie 

27 lutego 2020 r. uzyskano pozytywną opinię Dyrektora Biblioteki Śląskiej w sprawie zamiaru 
połączenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podano 
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Biblioteki. 

18. 

Uchwała Nr XIX/269/2020 z 6 kwietnia 2020 r. 
ws. wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 
w Jaworznie 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałę przekazano do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 celem realizacji. 

19. 

Uchwała Nr XX/297/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4930. Odpis uchwały przekazano jednostkom oświatowym oraz 
Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w celu realizacji 
jej postanowień. 

20. 
Uchwała Nr XX/I/298/2020 z 18 czerwca 2020 r. 
ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna 
na rok szkolny 2020/2021 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4931. Uchwała weszła w życie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia. 

21. 

Uchwała Nr XXIII/314/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
ws. połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką 
Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne oraz przekazano do wiadomości 
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

22. 
Uchwała Nr XXIII/315/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
ws. zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaworznie 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6334. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podano do publicznej 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2020 ROK 4 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne 
oraz przekazano do wiadomości dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

23. 
Uchwała Nr XXIII/316/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6335. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podano do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne. 
Po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 30 września 2020 r. wyeliminowano 
sporne zapisy, doprowadzając treść uchwały do stanu zgodnego z prawem. 

24. 

Uchwała Nr XXIV/327/2020 z 24 września 2020 r.  
ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaworznie, ul. Stefana Batorego 48, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Miasta Jaworzna 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Odpis uchwały przekazano dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej nr 9. 

25. 

Uchwała Nr XXVI/347/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: „Archetti” 
Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej 
Miasta Jaworzna, Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie 

Uchwałę przekazano do wiadomości dyrektorom: „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta 
Jaworzna, „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury – Teatr 
Sztuk w Jaworznie. 

26. 
Uchwała Nr XXVI/348/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą 
ATElier Kultury w Jaworznie 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne, opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z 3 grudnia 2020 r. poz. 8534 oraz przekazano 
do wiadomości dyrektorowi „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna – osobie 
powołanej na dyrektora ATElier Kultury od 1 stycznia 2021 r. 
W wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego 
z 23 grudnia 2020 r. przygotowano projekt uchwały zmieniającej, uwzględniający wszystkie 
uwagi nadzoru i przedłożono na sesję Rady w styczniu 2021 roku. 

Z zakresu inwestycji miejskich 

27. 

Uchwała Nr XXIII/317/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Ulica 
Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa 
odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków w Jaworznie 
wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni”. 

28 sierpnia 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań. Obie inwestycje otrzymały 
dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.  

28. 

Uchwała Nr XXIII/318/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Przebudowa 
i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka 
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wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna". 

29. 

Uchwała Nr XXIII/319/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: przebudowa 
i rozbudowa dróg gminnych – ul. Energetyków – poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna. 

28 sierpnia 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie nie otrzymało 
dofinansowania. 

Z zakresu współpracy społecznej i gospodarczej 

30. 
Uchwała Nr XXV/337/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Miasta Jaworzna na 2021 rok 

Na podstawie uchwały ogłoszono i rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 r. W drodze zarządzeń Prezydenta Miasta przyznano z budżetu 
gminy dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu:  
1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Nr SG.0050.459.2020 
z 24 grudnia 2020 r.), 
2)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Ciekawie i bezpiecznie 
spędzaj wolny czas” (Nr SG.0050.460.2020 z 24 grudnia 2020 r.). 
Uchwała obejmuje działania planowane do realizacji w całym roku budżetowym. Kolejne 
etapy realizacji programu będą dokonywane na bieżąco. 

31. 

Uchwała Nr XXV/338/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok, zmieniona uchwałą Nr XXVII/360/2020 
z 22 grudnia 2020 r.  

Na podstawie uchwał ogłoszono i rozstrzygnięto 5 otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 r. W drodze zarządzeń Prezydenta Miasta przyznano z budżetu 
gminy dotacje na: 
1) powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” (Nr SG.0050.413.2020 
z 26 listopada 2020 r.), 
2) powierzenie realizacji zadania z zakresu 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” (Nr SG.0050.456.2020 
z 24 grudnia 2020 r.), 
3) powierzenie realizacji zadania z zakresu 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” 
(Nr SG.0050.457.2020 z 24 grudnia 2020 r.), 
4) wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
(Nr SG.0050.458.2020 z 24 grudnia 2020 r.), 
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5) powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej 
pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (Nr SG.0050.461.2020 
z 24 grudnia 2020 r.). 

32. 

Uchwała Nr XXVII/368/2020 z 22 grudnia 2020 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 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 28 grudnia 2020 r., poz. 9472. 

Z zakresu gospodarki komunalnej 

33. 

Uchwała Nr XVII/220/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 
których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 7 lutego 2020 r., 
poz. 1249. Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z 27 marca 2020 r. 
wykonanie przedmiotowej uchwały zostało wstrzymane w całości. 

34. 
Uchwała Nr XVIII/240/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. usunięcia pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu 
poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne 

Odpis uchwały przekazano do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 
W czerwcu 2020 r. MZNK uzyskało stosowne pozwolenia na rozpoczęcie prac związanych 
z demontażem pomnika. Pomnik został usunięty i przekazany do Fundacji Minionej Epoki – 
Muzeum PRL-u z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 

35. 

Uchwała Nr XIX/262/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta 
Jaworzna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy Miasta Mysłowice  

Porozumienie zostało podpisane 12 maja 2020 r. Jego treść opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z 14 maja 2020 r., poz. 4027. 

36. 

Uchwała Nr XX/274/2020 z 7 maja 2020 r.  
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 z 24 listopada 
2011 r. ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna 

Odpis uchwały przekazano do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych celem 
stosowania. 

37. 
Uchwała Nr XXI/293/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4926. Sposób wykonania uchwały określono w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Nr GK.0050.269.2020 z 21 lipca 2020 r. 

38. 

Uchwała Nr XXI/294/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4927.  Sposób wykonania uchwały określono w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Nr GK.0050.257.2020 z 14 lipca 2020 Wykonanie zarządzenia 
powierzono Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej poprzez podanie do publicznej 
wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych poprzez podanie do publicznej wiadomości w szczególności 
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za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej i stosowanie 
postanowień uchwały w prowadzonych sprawach. 

39. 

Uchwała Nr XXI/295/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4928. Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Nr GK.0050.235.2020 z 3 lipca 2020 r. Naczelnik Biura Gospodarki 
Komunalnej został zobowiązany do podania uchwały do publicznej wiadomości na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

40. 
Uchwała Nr XXI/296/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 24 czerwca 2020 r., poz. 4929. Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Nr GK.0050.236.2020 z 3 lipca 2020 r. Wykonanie powierzono 
Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych poprzez 
podanie do publicznej wiadomości. Komendanta Straży Miejskiej zobowiązano do kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów Regulaminu. 

41. 

Uchwała Nr XXI/291/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic 
Aglomeracji Jaworzno 

Na podstawie uchwały opracowano projekt porozumienia. Porozumienie zostało zawarte w dniu 
27 sierpnia 2020 r. pomiędzy gminą Jaworzno, Mysłowice i Chełmek. 

42. 

Uchwała Nr XXIII/308/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6331. Sposób jej wykonania został określony w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Nr GK.0050.325.2020 z 16 września 2020 r. Wykonanie powierzono 
Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej poprzez podanie do publicznej wiadomości na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych poprzez podanie do publicznej wiadomości w szczególności 
za pośrednictwem ogłoszeń w miejscach publicznych oraz strony internetowej i stosowanie 
postanowień uchwały w prowadzonych sprawach. 

43. 
Uchwała Nr XXIII/309/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2 września 2020 r., poz. 6332. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Nr GK.0050.318.2020 z 9 września 2020 r. Wykonanie powierzono: Naczelnikowi 
Biura Gospodarki Komunalnej poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
poprzez podanie do publicznej wiadomości w szczególności za pośrednictwem ogłoszeń 
w miejscach publicznych oraz strony internetowej i stosowanie postanowień uchwały 
w prowadzonych sprawach, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poprzez 
zamieszczenie stosownych informacji m. in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz 
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Komendantowi Straży Miejskiej poprzez sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów Regulaminu. 

44. 

Uchwała Nr XXIV/326/2020 z 24 września 2020 r.  
ws. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 
których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 29 września 2020 r., poz. 6884. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Nr GK.0050.345.2020 z 2 października 2020 r. Wykonanie powierzono: Naczelnikowi 
Biura Gospodarki Komunalnej poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poprzez 
umieszczenie informacji o podjętej uchwale na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz 
Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów poprzez podanie do publicznej wiadomości 
informacji o podjętej uchwale w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. 

45. 

Uchwała Nr XXV/332/2020 z 29 października 2020 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 2021 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 4 listopada 
2020 r., poz. 7717. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Nr GK.0050.397.2020 z 12 listopada 2020 r. Wykonanie powierzono Dyrektorowi 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów poprzez podanie do publicznej wiadomości 
oraz stosowanie postanowień uchwały w prowadzonych sprawach. 

46. 
Uchwała Nr XXVI/342/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 7 grudnia 2020 r., 
poz. 8716. Sposób jej wykonania określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Nr GK.0050.431.2020 z 10 grudnia 2020 r. Na podstawie zarządzenia Naczelnik Biura 
Gospodarki Komunalnej we współdziałaniu z: Wodociągami Jaworzno sp. z o.o., Gminą 
Mysłowice oraz Gminą Chełmek został zobligowany do dokonywania co 2 lata przeglądu 
obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno z uwzględnieniem kryterium jej utworzenia, o którym 
mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby 
mieszkańców. Wykonanie powierzono: Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej poprzez 
podanie uchwały do publicznej wiadomości, Naczelnikom Wydziałów: Urbanistyki 
i Architektury oraz Ochrony Środowiska, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
w zakresie współdziałania przy dokonywaniu co 2 lata przeglądu obszarów i granic 
Aglomeracji Jaworzno. 

Z zakresu gospodarowania mieniem 

47. 

Uchwała Nr XVIII/241/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego 
Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego 
przy ul. Fryderyka Chopina 97/8 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na 
rzecz najemcy 

16 kwietnia 2020 r. spisano akt notarialny dot. sprzedaży lokalu. 
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48. 

Uchwała Nr XVIII/242/2020 z 27 lutego 2020 r. 
ws. wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
Stowarzyszenia ROD “ENERGETYK III” ograniczonego prawa rzeczowego 
w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony, nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w celu prowadzenia 
działalności statutowej 

Do uchwały wydane zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr WS.0050.111.2020 
z 27 marca 2020 r. określające sposób jej wykonania. Nieruchomości gminne przekazano 
na czas nieoznaczony w odpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu ROD ”ENERGETYK III” aktem 
notarialnym z 31 marca 2020 r. 

49. 

Uchwała Nr XVIII/243/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu 
sprawowania trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Miasta Jaworzna oddanych na cele opiekuńcze 

W drodze decyzji z 19 marca 2020 r. udzielono bonifikaty z tytułu sprawowania trwałego 
zarządu. 

50. 

Uchwała Nr XVIII/244/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej 
nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha, w celu prowadzenia 
działalności statutowej 

Do uchwały wydane zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr WS.0050.176.2020 
z 4 czerwca 2020 r. określające sposób jej wykonania. Nieruchomość będącą własnością 
Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym gminy, stanowiącą działki numer 94/11 i 94/12 
w obrębie 100 m. Jaworzna, położoną przy ulicy św. Wojciecha przekazano MCKiS aktem 
notarialnym z 5 czerwca 2020 r. 

51. 

Uchwała Nr XVIII/245/2020 z 27 lutego 2020 r.   
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Glinianej 7, 
z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

12 marca 2020 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenia wykonawcze  - odrębnie dla każdej 
uchwały, zobowiązując Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami do podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomości 
wyznaczone do wydzierżawienia, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim, na okres 21 dni, oraz podania informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej 
i Biuletynie Informacji Publicznej, a także do przygotowania umów dzierżawy. Umowy 
zostały zawarte okres od 1.07.2020 r. do 30.06.2028 r. 

52. 

Uchwała Nr XVIII/246/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 202, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

53. 

Uchwała Nr XVIII/247/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 276a, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

54. 

Uchwała Nr XVIII/248/2020 z 27 lutego 2020 r.   
ws. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie 
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przy ul. Inwalidów Wojennych 1-3, z przeznaczeniem pod stanowisko 
kontenerowe 

55. 

Uchwała Nr XVIII/249/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Jaśminowej 
19-21-23, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

56. 

Uchwała Nr XVIII/250/2020 z 27 lutego 2020 r. 
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Jaśminowej 
25bcde, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

57. 

Uchwała Nr XVIII/251/2020 z 27 lutego 2020 r. 
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Matejki 4, 
z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

58. 

Uchwała Nr XVIII/252/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Podwale 145-151, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

59. 

Uchwała Nr XVIII/253/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Różanej 1, 
z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

60. 

Uchwała Nr XVIII/254/2020 z 27 lutego 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Tuwima 23-25, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

61. 
Uchwała Nr XVIII/255/2020 z 27 lutego 2020 r. 
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
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Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Urzędniczej 1, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe 

62. 
Uchwała Nr XIX/263/2020 z 6 kwietnia 2020 r. 
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność gminy Miasta Jaworzna 

Do uchwały wydane zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.127.2020 
z 20 kwietnia 2020 r., w myśl którego zawarto umowy sprzedaży lokali przy ul. Morcinka 
3/24, 8/8 oraz 13/22. Na zawarcie umowy sprzedaży oczekują lokale przy ul. Matejki 24f/8 
oraz Tuwima 9/6 (31 marca 2021 r. odbyły się przetargi i zakończyły wynikami pozytywnymi). 
Lokal przy ul. Nosala 2/12 zostanie wycofany ze sprzedaży z uwagi na brak możliwości 
ustalenia miejsca położenia piwnicy przynależnej do lokalu (piwnica została 
prawdopodobnie przydzielona innemu lokatorowi lub została zajęta bez pozwolenia). 
Piwnica wg dokumentacji zgromadzonej w Sądzie Rejonowym Wydz. V Ksiąg Wieczystych 
do tego lokalu przynależy i nie można zbyć lokalu bez piwnicy bez konieczności prostowania 
udziałów w całej nieruchomości wspólnej. Lokal przy ul. Dwornickiego 14/3 zostanie 
w gminie do czasu ewentualnej zamiany z właścicielem nieruchomości wywłaszczanych 
pod inwestycję modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków. 
W przypadku braku zainteresowania ze strony osób wywłaszczanych procedura sprzedaży 
będzie kontynuowana. 

63. 
Uchwała Nr XXIII/310/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność gminy Miasta Jaworzna 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.316.2020 
z 7 września 2020 r., w myśl którego należało sprzedać w drodze przetargów 
nieograniczonych samodzielne lokale mieszkalne, położone przy ulicach: Kpt. Karola Pniaka 
6/2 oraz Świerkowej 4/3, wraz z udziałami nieruchomości wspólnych. 29 stycznia 2021 r. 
opublikowano wykaz nieruchomości wyznaczonych do zbycia. Przetargi planowane są 
na miesiąc czerwiec 2021 r. 

64. 

Uchwała Nr XXV/330/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, 
niezabudowanej działki nr 176/19 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.395.2020 
z 12 listopada 2020 r., w myśl którego należało zbyć w drodze bezprzetargowej, na rzecz 
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przedmiotową działkę. 
23 lutego 2021 r. podpisany został protokół w sprawie sprzedaży działki 

65. 

Uchwała Nr XXV/331/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego 
Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego 
przy ul. Tuwima 3/18 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz 
najemcy 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr WS.0050.390.2020 
z 12 listopada 2020 r. określające sposób jej wykonania, zobowiązujące Naczelnika Wydziału 
Skarbu do uzgodnienia z notariuszem terminu zawarcia umowy i przygotowania 
wymaganych dokumentów. 

66. 

Uchwała Nr XXVII/361/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta 
Jaworzna, położonego przy ul. Lipowej 18/4 w Jaworznie 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.3.2021 
z 5 stycznia 2021 r., na podstawie którego zlecono wycenę lokalu biegłemu rzeczoznawcy 
majątkowemu, który oświadczył, że nie ma możliwości wykonania w sposób prawidłowy 
wyceny i rozliczenia udziału lokalu w nieruchomości wspólnej z uwagi na to, że jest to ostatni 
lokal gminny w budynku i konieczna będzie inwentaryzacja nieruchomości oraz 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O STANIE GMINY MIASTA JAWORZNA ZA 2020 ROK 12 

sprostowanie w niej udziałów. Sprawa została przekazana do Wydziału Skarbu w celu 
dokonania niezbędnych czynności umożliwiających sprzedaż lokalu. 

67. 

Uchwała Nr XXVII/362/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego 
Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego 
przy ul. Matejki 30/4 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz 
najemcy 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr WS.0050.12.2021 
z 13 stycznia 2021 r. określające sposób jej wykonania, zobowiązujące Naczelnika Wydziału 
Skarbu do uzgodnienia z notariuszem terminu zawarcia umowy i przygotowania 
wymaganych dokumentów. 

68. 

Uchwała Nr XXVII/363/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego 
Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego 
przy ul. Wyczółkowskiego 4/6 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, 
na rzecz najemcy 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr WS.0050.13.2021 
z 13 stycznia 2021 r. określające sposób jej wykonania, zobowiązujące Naczelnika Wydziału 
Skarbu do uzgodnienia z notariuszem terminu zawarcia umowy i przygotowania 
wymaganych dokumentów. 

69. 

Uchwała Nr XXVII/364/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Górników 
z "Danuty" 27 

11 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenia wykonawcze  - odrębnie dla każdej 
uchwały, zobowiązując Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami do podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomości 
wyznaczone do wydzierżawienia, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe, poprzez 
jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na okres 21 dni, oraz podania 
informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej, a także 
do przygotowania umów dzierżawy. Umowy zostały zawarte na okres od 1.02.2021 r. 
do 31.01.2029 r. 

70. 

Uchwała Nr XXVII/365/2020 z 22 grudnia 2020 r.   
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Gwarków 1-3 

71. 

Uchwała Nr XXVII/366/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Olszewskiego 2 
w Jaworznie 

11 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenie wykonawcze do uchwały, 
zobowiązując Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami do podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomości wyznaczone 
do wydzierżawienia, z przeznaczeniem pod obsługę komunikacyjną, parking i stanowisko 
kontenerowe, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na okres 
21 dni, oraz podania informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej i Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także do przygotowania umowy dzierżawy. 

72. 

Uchwała Nr XXVII/367/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy 
ul. Szymanowskiego 8 

11 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenie wykonawcze do uchwały, 
zobowiązując Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami do podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomość wyznaczoną 
do wydzierżawienia, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe, poprzez jego 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na okres 21 dni, oraz podania 
informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej, a także 
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do przygotowania umowy dzierżawy. Umowa została zawarta na okres od 1.02.2021 r. 
do 31.01.2029 r.  

Z zakresu ochrony środowiska 

73. 
Uchwała Nr XIX/259/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2020 roku 

Do uchwały podjęte zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr OŚ.0050.128.2020 
z 20 kwietnia 2020 r. określające sposób jej wykonania. Działania wynikające z uchwały, 
realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego określają załączniki nr 1-4 
do zarządzenia. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z 10 kwietnia 2020 r., poz. 3122. 

74. 
Uchwała Nr XX/276/2020 z 7 maja 2020 r.  
ws. zmiany uchwały Nr XXIX/424/2013 z 26 lutego 2013 r. ws. ustanowienia 
użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy 

Do uchwały podjęte zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr OŚ.0050.159.2020 
z 20 maja 2020 r. określające sposób jej wykonania. 

75. 

Uchwała Nr XXV/333/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta 
Jaworzna na lata 2021-2024 oraz ustalenia zasad udzielania dotacji celowych 
ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 

Do uchwały podjęte zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr OŚ.0050.427.2020 
z 8 grudnia 2020 r. określające sposób jej wykonania. 

Z zakresu zdrowia 

76. 

Uchwała Nr XIX/260/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 z 19 grudnia 2019 r. 
ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia 

O podjęciu uchwały poinformowano dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i zobowiązano do stosowania w bieżącej działalności. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 10 kwietnia 2020 r., poz. 3123. 

77. 
Uchwała Nr XIX/261/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ 
Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie 

O podjęciu uchwały poinformowano dyrektora Szpitala. 

78. 

Uchwała Nr XX/275/2020 z 7 maja 2020 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 2020 r. 

Uchwałą Rada Miejska dokonała podziału środków finansowych Funduszu w kwocie 
2 072 958,00 zł. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizował Powiatowy Urząd 
Pracy, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

79. 
Uchwała Nr XXI/288/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/496/2017 
z 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

O podjęciu uchwały poinformowano dyrektora Zakładu. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 24 czerwca 2020 r., poz. 4949. 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno- 
Opiekuńczemu w Jaworznie 

80. 
Uchwała Nr XXI/299/2020 z 18 czerwca 2020 r. 
ws. zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie 

W związku z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, z dniem 1 września 2020 r. powstała filia Żłobka Miejskiego w Jaworznie. 

81. 

Uchwała Nr XXI/285/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2019 rok 

Dyrektor Ośrodka przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz 
Sądzie Rejestrowym w Katowicach. 

82. 

Uchwała Nr XXI/286/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Jaworznie za 2019 rok 

Dyrektor Zakładu przedłożyła odpis uchwały w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie oraz 
Sądzie Rejestrowym w Katowicach. 

83. 
Uchwała Nr XXI/287/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok 

Na podstawie uchwały pokryto stratę netto Zakładu. 

84. 
Uchwała Nr XXI/289/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 
8 maja 2020 r. znak: NPII.4131.1.454.2020 

3 czerwca 2020 r. przekazano skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. 

85. 

Uchwała Nr XXI/290/2020 z 18 czerwca 2020 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 2020 r. 

Uchwałą Rada Miejska dokonała zmiany podziału środków finansowych Funduszu 
zmniejszając pozycję: "jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez 
osoby niepełnosprawne" o kwotę 5 000,00 zł i zwiększając pozycje: "zwrot wydatków 
na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu" o kwotę 3 101,00 zł oraz "szkolenia i przekwalifikowania 
osób niepełnosprawnych" o kwotę 1 899,00 zł. 

86. 

Uchwała Nr XXIII/311/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie za 2019 r. 

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

87. 
Uchwała Nr XXIII/312/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 

O podjęciu uchwały poinformowano dyrektora Szpitala. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2 września 2020 r., poz. 6333. 

88. Uchwała Nr XXIV/323/2020 z 24 września 2020 r.  Program stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach ubiegłych i zakłada 
współpracę instytucji publicznych i niepublicznych oraz organizacji pozarządowych. 
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ws. Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna 
na lata 2021-2025 
 

Zapewnia wykorzystanie inicjatyw społecznych oraz potencjału mieszkańców, którzy 
aktywnie uczestniczą w proponowanych działaniach, a także racjonalizację wydatkowania 
środków publicznych. 

89. 

Uchwała Nr XXIV/324/2020 z 24 września 2020 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 2020 r. 

Uchwałą Rada Miejska dokonała zmiany podziału środków finansowych Funduszu. 

90. 
Uchwała Nr XXIV/325/2020 z 24 września 2020 r.  
ws. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Jaworzna 

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 29 września 2020 r., 
poz. 6883. Uchwałą zaktualizowano rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie miasta. 

91. 

Uchwała Nr XXV/336/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017 
z 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
Wielospecjalistycznemu w Jaworznie 

O podjęciu uchwały poinformowano dyrektora Szpitala. Obwieszczenie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 4 listopada 2020 r., 
poz. 7754. 

92. 

Uchwała Nr XXVI/346/2020 z 26 listopada 2020 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 2020 r. 

Uchwałami Rada Miejska dokonała zmiany podziału środków finansowych Funduszu. 

93. 

Uchwała Nr XXVII/358/2020 z 22 grudnia 2020 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 2020 r. 

94. 

Uchwała Nr XXVII/359/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów 
na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym 
i ich Rodzinom w Chorzowie. 

Na podstawie uchwały zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chorzów 
na dofinansowanie działalności Ośrodka. 

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

95. Uchwała Nr XVII/221/2020 z 30 stycznia 2020 r.  Na postawie uchwały podpisano porozumienie z Komendantem Miejskim Policji 
w Jaworznie Nr ZK-ZKB.5520.1.2020. 
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ws. finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych 
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu 
"Tarcza" w 2020 r. 

96. 
Uchwała Nr XX/277/2020 z 7 maja 2020 r.  
ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji w Katowicach 

Na postawie uchwały podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji 
w Katowicach Nr ZK-ZKB.5520.7.2020. 

Z zakresu urbanistyki i architektury 

97. 
Uchwała Nr XVII/230/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Cmentarz Wilkoszyn” w Jaworznie 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr UA.0050.51.2020 
z 6 lutego 2020 r. określające sposób jej wykonania. Uchwałę podano do publicznej 
wiadomości. 

98. 
Uchwała Nr XVII/231/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr UA.0050.50.2020 z 6 lutego 
2020 r. określające sposób jej wykonania. Przekazano Wojewodzie wymaganą 
dokumentację, a treść uchwały podano do publicznej wiadomości. Ogłoszono tekst 
jednolity uchwały. 

99. 
Uchwała Nr XIX/264/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie 

24 kwietnia 2020 r. Prezydenta Miasta wydał zarządzenia określające sposób wykonania 
uchwał - odrębnie dla każdej - odpowiednio: Nr UA.0050.133.2020, Nr UA.0050.134.2020, 
Nr UA.0050.135.2020, Nr UA.0050.136.2020 i Nr UA.0050.137.2020. Treść uchwał podano 
do publicznej wiadomości. 

100. 
Uchwała Nr XIX/265/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dąbrowa Narodowa III” w Jaworznie 

101. 
Uchwała Nr XIX/266/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Niedzieliska II” w Jaworznie 

102. 
Uchwała Nr XIX/267/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Skałka-wschód” w Jaworznie. 

103. 
Uchwała Nr XIX/268/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  
ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wojska Polskiego-osadnik” w Jaworznie 

104. 
Uchwała Nr XXI/300/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" 
w Jaworznie 

Do uchwały zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Nr UA.0050.263.2020 
z 16 lipca 2020 r. określające sposób jej wykonania. Uchwałę podano do publicznej 
wiadomości. 
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105. 

Uchwała Nr XXV/335/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/311/2016 z 30 sierpnia 
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie 

Ogłoszenie o tekście jednolitym uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 4 listopada 2020 r., poz. 7755. 
 

106. 
Uchwała Nr XXV/334/2020 z 29 października 2020 r.  
ws. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji 
Kościuszkowskiej w Jaworznie 

Uchwałę przekazano inwestorowi wraz z kopią wykazów opinii i uzgodnień oraz Wojewodzie 
wraz z dokumentacją formalno-prawną w celu oceny zgodności z przepisami prawa. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 7 listopada 2020 r., poz. 7729. Do uchwały podjęte zostało zarządzenie Prezydenta Miasta 
Nr UA.0050.403.2020 z 18 listopada 2020 r. powierzające jej wykonanie Naczelnikowi 
Wydziału Urbanistyki i Architektury, a nadzór i koordynację Pełnomocnikowi ds. rozwoju 
i polityki planistycznej. 

107. 
Uchwała Nr XXVI/349/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna 

Do uchwały podjęte zostało zarządzenie Prezydenta Miasta Nr UA.0050.436.2020 
z 15 grudnia 2020 r., zgodnie z którym: 
1) przekazano uchwałę Wojewodzie wraz z dokumentacją formalno-prawną w celu oceny 

zgodności z przepisami prawa, 
2) podano do publicznej wiadomości informację o uchwaleniu zmiany Studium, 
3) przekazano wg rozdzielnika wydziałom Urzędu Miejskiego i gminnym jednostkom 

organizacyjnym kopię cyfrową zmiany Studium, do zapoznania się i bieżącego 
wykorzystania 

4) zobowiązano wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu oraz inne jednostki gminne 
podległe Prezydentowi Miasta lub współpracujące z Prezydentem Miasta, których 
dotyczą sprawy zagospodarowania przestrzennego, do uwzględniania w bieżącym 
działaniu, wykonywanym na rzecz miasta i zmierzającym do jego rozwoju, ustaleń 
zmiany Studium, a także do ujęcia w planach pracy i planach rozwoju, krótko 
i długoterminowych, działań i zadań wynikających z realizacji polityki przestrzennej 
zapisanej w zmianie Studium. 

Wykonanie zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury, 
a nadzór i koordynację Pełnomocnikowi ds. rozwoju i polityki planistycznej. 

Z zakresu geodezji i kartografii 

108. 
Uchwała Nr XVII/222/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze nazwy Grzegorza 

Uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 7 lutego 2020 r., 
kolejno pod poz. 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 i 1257. Nazwy dróg 
wprowadzono do dokumentacji geodezyjnej. 

109. 
Uchwała Nr XVII/223/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

110. 
Uchwała Nr XVII/224/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy ks. Piotra Grocholickiego 
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111. 
Uchwała Nr XVII/225/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania nazw drogom wewnętrznym, stanowiącym przedłużenie 
ulic Stanisława Lema, Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego 

112. 
Uchwała Nr XVII/226/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa Herberta 

113. 
Uchwała Nr XVII/227/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy Kornela Filipowicza 

114. 
Uchwała Nr XVII/228/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy Haliny Poświatowskiej 

115. 
Uchwała Nr XVII/229/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy Zaciszna 

116. 

Uchwała Nr XXIII/313/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. nadania nazwy Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego, obiektowi 
położonemu przy hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałę przekazano do Urzędu Statystycznego 
celem ujęcia nazwy w bazie TERYT. Nazwę Skweru wprowadzono do dokumentacji 
geodezyjnej. 

117. 
Uchwała Nr XXVI/350/2020 z 26 listopada 2020 r.  
ws. nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą 
Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy Rondo pilota Karola Pniaka 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 3 grudnia 2020 r., poz. 8535. Nazwę ronda wprowadzono do dokumentacji geodezyjnej. 

Z zakresu funkcjonowania Rady Miejskiej 

118. 

Uchwała Nr XVII/232/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
zmieniająca uchwałę ws. powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych 
Komisji 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

119. 
Uchwała Nr XVII/234/2020 z 30 stycznia 2020 r.  
ws. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Stronę skarżącą zawiadomiono o sposobie rozpatrzenia skargi. 

120. 

Uchwała Nr XVIII/256/2020 z 27 lutego 2020 r.  
zmieniająca uchwałę ws. powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych 
Komisji. 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

121. 
Uchwała Nr XX/270/2020 z 7 maja 2020 r.  
zmieniająca uchwałę ws. zatwierdzenia wyboru przewodniczących 
i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
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122. 

Uchwała Nr XX/271/2020 z 7 maja 2020 r.  
zmieniająca uchwałę ws. powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych 
Komisji. 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

123. 
Uchwała Nr XXI/278/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

124. 
Uchwała Nr XXI/279/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

125. 
Uchwała Nr XXI/280/2020 z 18 czerwca 2020 r.  
ws. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu 
wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

126. 
Uchwała Nr XXIII/320/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
ws. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworznie 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Stronę skarżącą zawiadomiono o sposobie rozpatrzenia skargi. 

127. 
Uchwała Nr XXVII/356/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2021 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

128. 
Uchwała Nr XXVII/357/2020 z 22 grudnia 2020 r.  
ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie 
na 2021 rok 

Uchwałę przekazano Wojewodzie Śląskiemu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 


