
Bytom, dnia 31.08.09 r.  

Klub Radnych „Wspólny Bytom”
    Rady Miejskiej w Bytomiu
                                                                                                                       

Prezydent miasta Bytomia
                                                                                                                       mgr Piotr Koj

W oparciu o Uchwałę Nr XII/160/07 z późniejszymi zmianami zgodnie  
z § 1, ustępem 5 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie:  trybu  prac  i  procedury  uchwalania  budżetu  miasta  Bytomia  oraz 
rodzajów  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących 
projektowi budżetu przedstawiamy propozycje do projektu budżetu na rok 2010 
w celu zabezpieczenia środków w projekcie budżetu na następujące zadania:

Gospodarka Komunalna

● Zabezpieczenie środków na:
- budowę obwodnicy północnej, 
-  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  i  osób  niepełnosprawnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  następujących 
tematów:
- naprawy chodników ul. Zabrzańskiej przylegających do głównego skrzyżowania w centrum 
Szombierek,
- budowę nowego chodnika wzdłuż budynku przy ul. Orzegowskiej 66 w Szombierkach,
-  przebudowę  istniejącego  chodnika  przy  ul.  Orzegowskiej  66  w  Szombierkach  z 
przeznaczeniem na miejsca (zatoczki) parkingowe samochodów osobowych, 
-  remont  oświetlenia  ulicznego,  przy ul.  Zabrzańskiej  na odcinku od ul.  Orzegowskiej  do 
Bobrka od strony ogródków działkowych,
 - remont po obu stronach wzdłuż ogródków działkowych chodnika przy ul. Miechowickiej 
na  odcinku  od  ul.  Konstytucji  do  ul.  Warszawskiej  wraz  z  dostosowaniem  do  ruchu 
rowerowego, 
- przebudowę skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Głowackiego,
-  opracowanie  projektu  przebudowy  chodników  i  dróg  osiedlowych  w  rejonie  osiedla 
„Zawadzkiego” oraz przeznaczenie środków na przebudowę dróg i chodników, 
- naprawę jezdni i torowiska na ulicy Katowickiej,
- naprawę nawierzchni ulicy Matejki na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Katowickiej 
oraz wyznaczenie pasa drogi do parkowania,
- wymianę uszkodzonej nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od nr 13” do wjazdu na teren 
Ośrodka Sportowego GKS „Rozbark”,
-  remont  torowiska  tramwajowego  przy  ul.  Zabrzańska  (od  ul.  Konstytucji  do  ul. 
Baczyńskiego) wraz z remontem nawierzchni ulicy na tym odcinku,
- remont ulicy Niemcewicza,
-  remont  chodników  przy  ul.  Olszewskiego,  Czajkowskiego,  Żwirowej,  Niemcewicza, 
Piecycha, Jochymczyka, Stalowej, Arki Bożka 6,
- budowa wiaty przystankowej przy ul. Konstytucji 36,
-  wymianę  słupów oświetleniowych  na ulicy Chorzowskiej  na odcinku od skrzyżowania  
z ulicą K. Miarki do stacji paliw BP. 
- remonty kapitalne i bieżące oświetlenia ulicznego, 



-  zainstalowanie  stosownych  do  architektury  osiedla  domków  jednorodzinnych  słupów 
oświetlenia ulicznego przy ul. Nowej w Miechowicach (sieć elektryczna została wykonana),
- zainstalowanie oświetlenia pomiędzy budynkiem przy ulicy Chorzowskiej 12
a Prokopa 10,
- zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych (parkingowych) na
działce gminnej nr 7160/565,
- kontynuacja programu poprawy gospodarki wodno ściekowej,
- wykonanie nakazów PINB,
- remonty gminnych budynków mieszkalnych w wysokości nie mniejszej niż 12 milionów 
złotych z uwzględnieniem remontu dachów i elewacji w następujących budynkach:
► Konstytucji 19,21, 28, 38, 45, 47,
► Czajkowskiego 15, 17, 19,
► Olszewskiego 17, 19,
► Zabrzańska 126,128,
► Jochymczyka 3, 13,
► Piecucha 12,
► Pasteura 1, 1a,
► Tuwima 3a i 3b wraz z remontem klatek schodowych,
► Remont dachu oraz klatek schodowych w budynku przy ulicy Tuwima 3,a,b,
- utworzenie strefy ekonomicznej na terenach tzw. Pól Szombierskich po byłej hucie Bobrek.
-  zainstalowanie  światła  pulsującego  prze  przejściach  dla  pieszych  w  następujących 
miejscach:
► ul. Zabrzańska – przejście na wysokości przedszkola w kierunku starego kościoła,
► ul. Zabrzańska – przejście na wysokości nowego kościoła, 
► ul. Konstytucji – przejście na wysokości ZSS nr 3 w Bobrku,
- zainstalowanie progów spowalniających ruch na ul. Ustronie i Piecucha, W. Witosa,
-  budowę  sieci  kanalizacyjnej  i  deszczowej  na  osiedlu  domków  fińskich  przy  ul. 
Kołobrzeskiej, Bema, Miodowej, Cichej oraz Mikołaja,
- zmiana systemów grzewczych budynków mieszkalnych na osiedlu Zawadzkiego w ramach 
likwidacji niskiej emisji.

Ekologia

● Zabezpieczenie środków na:
-  segregację  odpadów  komunalnych  w  miejscu  ich  wytwarzania  tj.  przy  placykach 
gospodarczych,
-  systemowe  rozwiązanie  dotyczące  utrzymania  czystości  na  terenach  gminnych  wraz  
z terenami gminnymi przy wspólnotach mieszkaniowych,
-  renowacja  gminnych  parków –  odbudowa zdegradowanych  i  zdewastowanych  zasobów 
naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem parków zabytkowych,
-  remont  parku  w  dzielnicy  Bobrek  w  rejonie  ulicy  Niemcewicza  i  Piecucha  wraz  
z przebudową drzewostanu i dokończeniem remontu alejek. 

Oświata

● Zabezpieczenie środków na:
- tworzenie klas gimnazjalnych z rozszerzonym programem nauczania np. języków obcych, 
przedmiotów artystycznych,
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów bytomskich szkół i placówek oświatowych,
- podnoszenie standardu placówek oświatowych,
- budowę sal gimnastycznych w szkołach, które nie posiadają tego obiektu:
- Szkoła Podstawowa nr 43 - Stolarzowice,
-  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  pod  budowę  sali  gimnastycznej  dla  Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Strażackiej,



- remonty sal gimnastycznych, basenów i boisk przyszkolnych:
- Szkoła Podstawowa nr 21,
- Szkoła Podstawowa nr 46,
- Gimnazjum nr 7,
- Gimnazjum nr 11,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
-  remont  i  uruchomienie  basenu  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  oraz  Szkole 
Podstawowej nr 28,
-  modernizacja  boisk  przyszkolnych  i  ich  udostępnienie  mieszkańcom  poszczególnych 
dzielnic,
- inne:
- wymianę stolarki okiennej w SP nr 16 i gimnazjum nr 7,
- wymianę stolarki okiennej w przedszkolu nr 14 i 32,
- wykonanie nakazów PINB,
-  podwyższenie  dodatków  motywacyjnych  dla  nauczycieli  i  kadry  kierowniczej  szkół  
i placówek oświatowych,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjno – obsługowych.

Zdrowie i opieka społeczna

● Zabezpieczenie środków na:
– wykup dodatkowy usług lecznictwa specjalistycznego w bytomskich szpitalach,
- standaryzacja w domach opieki społecznej poprzez dopełnienie wymogów ustawowych,
- funkcjonowanie dziennego domu pomocy nad osobami starszymi oraz na funkcjonowanie 
PAL w dzielnicy Bobrek.

Kultura

● Zabezpieczenie środków na:
- promowanie bytomskich instytucji kulturalnych:
- Opera Śląska,
- Śląski Teatr Tańca,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Górnośląskie.
- rozszerzenie i podtrzymanie stałych wydarzeń kulturalnych w mieście:
- Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego,
- Teatromania,
- Dni Bytomia,
- Przeglądy Amatorskich Zespołów Muzycznych,
- Festiwal Sztuk Teatralnych – dla dzieci i młodzieży,
- zwiększenie księgozbioru i dalsza komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sport i rekreacja

● Zabezpieczenie środków na:
-  kontynuację  remont  Miejskiego  Stadionu  przy  ul.  Olimpijskiej  wraz  z  remontem  
i zagospodarowaniem terenów przyległych,
- budowę w dzielnicy Szombierki lub Miechowice nowoczesnej pływalni krytej,
-  kontynuację  kapitalnego  remontu  kąpieliska  krytego  przy  ul.  Parkowej  ze  szczególnym 
uwzględnieniem środków na wymianę głównej misy basenu,
- wykupienie od obecnego właściciela byłego domu kultury Huty Bobrek i stworzenie na jego 
bazie dzielnicowego centrum kultury i sportu dla Bobrka,



- kontynuację programu budowy w każdej dzielnicy przynajmniej  jednego nowoczesnego  
i bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego otwartego dla dzieci i młodzieży przez cały dzień ze 
szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Bobrek (ul. Rataja SP nr 16),
-  remonty  istniejących  i  budowa nowych  placów zabaw ze  szczególnym uwzględnieniem 
placów zabaw przy ul. Wyzwolenia i Piecucha,  
-  budowa lokalnych oraz w porozumieniu z sąsiednimi gminami  ponad lokalnych ścieżek 
rowerowych.
- ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Prokopa 4,
- wybudowanie toru rowerowego w Parku Mickiewicza,

Bezpieczeństwo

● Zabezpieczenie środków na:
- kontynuacja działań nakierowanych na powstanie w Bytomiu nowej strażnicy Państwowej 
Straży Pożarnej wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- zwiększenie liczby patroli policyjnych na ulicach,
- rozszerzenie działania systemu monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic 
miasta, w tym zainstalowanie całodobowego monitoringu na placu Słowiańskim. 
- utworzenie punktu przyjęć Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Bobrek

Z wyrazami szacunku

   Kazimierz Bartkowiak  


