POROZUMIENIE POMIĘDZY
KLUBEM RADNYCH
„PLATFORMY OBYWATELSKIEJ”
KLUBEM RADNYCH „WSPÓLNEGO BYTOMIA”
ORAZ PREZYDENTEM MIASTA BYTOMIA

CEL POROZUMIENIA:
- zrównoważony rozwój Bytomia, zarówno w wymiarze wszystkich sfer życia publicznego,
jak i poszczególnych dzielnic;
- poprawa warunków życia bytomian;
- odbudowa znaczenia Bytomia w metropolii i regionie;
- stworzenie trwałej większości w Radzie Miejskiej opartej na wspólnym programie
i ustalonych zasadach współpracy.
POROZUMIENIE REALIZUJĄ:
Prezydent Bytomia - Piotr Koj
Klub Radnych „Wspólny Bytom” w składzie:
Kazimierz Bartkowiak,
Mirosław Podyma,
Stefania Wawer,
Andrzej Wężyk,
Klub Radnych „Platforma Obywatelska” w składzie:
Michał Bieda,
Rafał Delewski,
Damian Doniec,
Piotr Kardasz,
Andrzej Kostek,
Mieczysław Kucharski,
Wiesław Kurnik,
Mariusz Kurzątkowski,
Michał Napierała,
Dariusz Wąsowicz.

I. ZASADY WSPÓŁPRACY:
Prezydent Miasta i Kluby Radnych PO i WB zgodnie ustalają i akceptują poniżej
przedstawione zasady współpracy
Sprawy podstawowe
1. Kluby Radnych PO i WB tworzą większość w Radzie Miejskiej od momentu podpisania
niniejszego porozumienia do końca V-tej kadencji samorządu. Większość jest oparta
wyłącznie na bazie klubów radnych PO i WB;
2. Powiększenie większości w Radzie Miejskiej opartej na bazie Klubów Radnych PO i WB
może nastąpić
wyłącznie poprzez przyjęcie w skład porozumienia indywidualnie
zdeklarowanych Radnych.
3. Porozumienie gwarantuje Klubom Radnych PO i WB równe prawa.
4. Wszystkie projekty uchwał RM każdorazowo przed sesją RM są omawiane na wspólnych
posiedzeniach PO i WB.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia dyscypliny w poszczególnych głosowaniach,
wymagana jest jednomyślna zgoda obu klubów w myśl zasady: jeden klub - jeden głos.
Dyscyplina większości po uzyskaniu jednomyślnej zgody klubów wg powyższych zasad
w szczególności wprowadzana będzie w przypadku podejmowania uchwał dotyczących:
- spraw personalnych,
- budżetu,
- podatków i opłat lokalnych wprowadzanych przez Radę Miejską,
- udzielenia absolutorium dla Prezydenta z wykonania budżetu.
- udziału Bytomia w związkach komunalnych, międzygminnych i ponadlokalnych.
6. Zmiana opłat lokalnych będących w kompetencji Prezydenta wymaga uzgodnienia
i akceptacji Klubów Radnych PO i WB.
7. Sprawy związane z realizacją porozumienia koordynowane są w ramach zespołu roboczego
który tworzą:
- prezydent Bytomia
- przewodniczący klubu radnych PO
- przewodniczący klubu radnych WB
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Bezpieczeństwo:
● działania na rzecz utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego
ostatecznym celem będzie zespolenie i koordynacja działań wszystkich służb (policja, straż
pożarna, pogotowie ratunkowe, straż miejska i służby komunalne), co spowoduje skrócenie
czasu reakcji odpowiednich służb;
● kontynuacja działań na rzecz budowy nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej;
● kontynuacja pozytywnych zmian w działaniach straży miejskiej, ukierunkowanych na jak
najwyższą skuteczność w zapewnieniu ładu, porządku i bezpieczeństwa mieszkańców;
● zwiększenie liczby patroli policyjnych na ulicach;
● poprawa działania systemu monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic miasta.

Edukacja:
● rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez:
- tworzenie klas gimnazjalnych z rozszerzonym programem nauczania np. języków obcych
czy przedmiotów artystycznych,
- tworzenie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach i
przedszkolach,
- tworzenie w dzielnicach kolejnych filii domów kultury lub innych form opieki nad
dzieckiem;
● optymalizacja wydatkowania środków przeznaczanych na edukację;
● stałe podnoszenie standardu placówek oświatowych;
● dalsze wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego;
● dalsza modernizacja bazy dydaktycznej, a zwłaszcza sal gimnastycznych, boisk
przyszkolnych wraz z udostępnianiem ich mieszkańcom;
● podwyższenie dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej szkół i placówek
oświatowych oraz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i kadry kierowniczej;
● zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjno –
obsługowych;
● wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej;
● naprawa, rozbudowa i budowa placów zabaw, zwłaszcza w kwartałach miasta
pozbawionych tej infrastruktury;
● kontynuacja budowy nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych.
Gospodarka:
● kontynuacja budowy bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Górnośląskiej w celu wyeliminowania uciążliwego transportu kołowego z centrum miasta;
● przygotowanie założeń i wstępnej dokumentacji pod drogę Strzelców Bytomskich –
Łużycka – Zabrzańska – Krzyżowa;
● remonty kapitalne i bieżące dróg i chodników z jednoczesnym dostosowaniem ich do
ruchu rowerowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych;
● remonty kapitalne i bieżące oświetlenia ulicznego;
● ukończenie programu „poprawa gospodarki wodno ściekowej”;
● remonty kapitalne gminnych sieci wodnych i kanalizacyjnych;
● poprawa gospodarki mieszkaniowej poprzez między innymi:
- zwiększenie dofinansowania remontów budynków mieszkalnych z budżetu gminy oraz
działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych,
- systematyczną, planową odnowę zasobów komunalnych,
- poprawę stanu technicznego zasobów komunalnych poprzez remonty dachów, wymianę
okien, malowanie i remonty klatek schodowych, wymianę i ocieplanie elewacji,
- utrzymanie 95 % bonifikaty przy zakupie mieszkania,
- priorytet dla budownictwa socjalnego wszelkiego typu, w tym osiedli kontenerowych;
● poprawa gospodarowania lokalami użytkowymi;
● zapewnienie środków finansowych w budżecie miasta na systematyczne realizowanie
nakazów PINB;
● aktywne wspieranie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
i wielorodzinnego, realizowanego zarówno przez firmy developerskie, spółdzielnie
mieszkaniowe, osoby fizyczne, jak i TBS-y, poprzez przygotowanie oferty terenów wraz z
ich uzbrojeniem;

● kompleksowe przygotowanie i promocja ofert dla terenów inwestycyjnych
z uwzględnieniem terenów poprzemysłowych;
● przygotowanie i uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla
poszczególnych kwartałów i całego miasta.
Kultura:
● promowanie działalności bytomskich instytucji kultury:
- Opery Śląskiej,
- Śląskiego Teatru Tańca,
- Bytomskiego Centrum Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Górnośląskiego;
● utrzymanie i rozwijanie wydarzeń kulturalnych w mieście, w szczególności:
- Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej,
- Teatromanii, Hartowania teatrem,
- Święta Bytomia,
- Festiwalu Sztuki Wysokiej, Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Muzyki Nowej,
- Bytomskiej Nocy Świętojańskiej;
● zwiększenie księgozbioru i dalsza komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej;
● wspieranie rozwoju kultury w mieście.
Zdrowie i opieka społeczna:
● kontynuowanie działań nakierowanych na utrzymanie na terenie miasta klinik Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego;
● stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w placówkach lecznictwa
otwartego i zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji Szpitala
Specjalistycznego nr 1;
● zakończenie działań restrukturyzacyjnych w ZLA z uwzględnieniem świadczenia usług
podstawowej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie;
● współpraca w zakresie opieki zdrowotnej z bytomskimi szpitalami;
● realizacja „Bytomskiego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2008 – 2012”;
● rozwój ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób starszych
i niepełnosprawnych w dzielnicach Bytomia dotychczas nieposiadających takich ośrodków;
● budowanie spójnego systemu wsparcia bytomskich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin najuboższych i wielodzietnych;
● realizacja działań zmierzających do zakończenia standaryzacji domów pomocy społecznej;
● budowanie spójnego systemu współpracy interdyscyplinarnej służb działających na
obszarze gminy;
Sport i rekreacja:
● remont i modernizacja bazy sportowej:
- kontynuacja remontu stadionu miejskiego przy ul. Olimpijskiej wraz z remontem
i zagospodarowaniem terenów przyległych,
- rozpoczęcie modernizacji stadionu miejskiego przy ulicy Modrzewskiego,
- przygotowanie dokumentacji, w tym programu funkcjonalno-użytkowego dla Kąpieliska
Krytego przy ul. Parkowej,
- poprawa standardu pozostałych miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych;

● wybudowanie hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Modrzewskiego;
● podjęcie działań na rzecz przejęcia terenów sportowo-rekreacyjnych po byłej kopalni
Rozbark;
● wspieranie sportu dzieci i młodzieży;
● budowa ścieżek rowerowych.
Ekologia:
● skrupulatne egzekwowanie od przewoźników odpadów komunalnych obowiązku segregacji
u źródła, w zakresie większym niż dotychczas,
● wprowadzenie w życie pakietu „psich” uchwał zakładających m.in. wszczepianie
elektronicznych identyfikatorów, celem poprawy stanu sanitarnego miasta,
● zakończenie prac nad opracowaniem systemowych rozwiązań dotyczących utrzymania
czystości, także w zakresie wspólnot mieszkaniowych,
● zapewnienie w budżecie miasta środków na kontynuowanie zadań związanych z likwidacją
niskiej emisji z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, także z wykorzystaniem
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
● kontynuowanie prac związanych z dokumentacją, a następnie aplikowanie o środki
zewnętrzne na rewitalizację zdegradowanych i zdewastowanych zasobów naturalnych ze
szczególnym uwzględnieniem parków zabytkowych,
● zacieśnienie współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w celu lepszej
koordynacji działań nakierowanych na ograniczenie uciążliwości ekologicznych
● wsparcie komunikacji tramwajowej w mieście jako środka transportu przyjaznego
środowisku.
Inne:
● zakończenie prac legislacyjnych w radzie miejskiej, umożliwiających powstawanie rad
dzielnic;
● dalsza współpraca z społecznymi radami konsultacyjnymi i radą prezydencką;
● zakończenie prac nad opracowaniem długoterminowej strategii promocji marki miasta
i realizacja tego programu.
Porozumienie zostało podpisane w dniu 28.10 2008 r. przez Prezydenta Miasta oraz
radnych PO i WB

