
Załącznik do uchwały nr IV/Z.WB/2011 
Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”

 z dnia 21.06.2011 r.

Stowarzyszenie „Wspólny Bytom”
Pl. Kościuszki 9
 41-902 Bytom

Prezydent miasta Bytomia
Mgr Piotr Koj

Na podstawie § 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst 
jedn.  Dz.U.  z  2001r.  Nr  79,  poz.  855 z  póżn.zm.)  w związku  z  Uchwałą  nr  XII/160/07  Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie trybu prac i uchwalania budżetu miasta 
Bytomia  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi 
budżetu,  Zarząd  Stowarzyszenia  „Wspólny Bytom”  zgłasza  następujące  propozycje  do  budżetu 
Miasta Bytomia na rok 2012.

PODATKI
Obniżenie podatków o 1 % w stosunku do wielkości obowiązującej w roku 2011,

GOSPODARKA KOMUNALNA
Zabezpieczenie środków na: 
- wykonanie opracowań mających na celu utworzenie na wybranych terenach miasta „Bytomskiej 
Strefy Ekonomicznej”,
- kontynuację budowy obwodnicy północnej,
- remonty kapitalne i bieżące dróg, chodników oraz instalacji oświetlenia ulicznego,
- budowa nowych chodników przy ulicach – Starochorzowskiej, Adamka oraz wzdłuż cmentarza w 
Łagiewnikach,
-  odwodnienie i  utwardzenie  podwórek przydomowych oraz tworzenie miejsc parkingowych na 
terenach osiedli mieszkalnych,
-  zagospodarowanie  w  centrum  miasta  wolnych  przestrzeni  na  miejsca  parkingowe  dla 
samochodów osobowych
- przygotowanie terenów i infrastruktury pod tanie budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

EKOLOGIA
Zabezpieczenie środków na:
-  utrzymanie  czystości  ze  szczególnym  uwzględnieniem  terenów  miejskich  przy  wspólnotach 
mieszkaniowych,
- wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania,
-  renowację  zabytkowych  parków  miejskich  za  szczególnym  uwzględnieniem  totalnie 
zrujnowanego parku „Fazaniec” oraz parku w Łagiewnikach.

OŚWIATA
Zabezpieczenie środków na:
- odpowiednie przygotowanie wszystkich szkół podstawowych do realizacji od 2012 roku reformy 
szkolnej tj. podjęcia nauki w szkole przez dzieci 6 letnie,
- wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach,
- przeznaczenie realnych i adekwatnych do potrzeb środków na pomoce dydaktyczne w szkołach 
(w bieżącym roku szkolnym placówkom przekazano na ten cel środki od 2 do 5 złotych),
- przywrócenie poszczególnym placówkom należnych im z mocy prawa środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli,
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 43 w Stolarzowicach,



- podwyższenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, co najmniej o 1%,
-  podwyższenie  płac  dla  pracownikom  administracji  i  obsługi  w  szkołach  i  placówkach 
oświatowych,
- podjęcie działań zmierzających do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom w 
wieku od 3 do 5 lat,
- renowację i odmłodzenie drzewostanu na terenie szkół i przedszkoli.

ZDROWIE
Zabezpieczenie środków na:
- organizację bezpłatnych badań profilaktycznych w dzielnicach miasta, przeprowadzanych przez 
służby medyczne,  mających na celu ograniczenie rozwoju najczęstszych chorób cywilizacyjnych 
oraz znacznie łatwiejszy dostęp do badań specjalistycznych osób starszych i niepełnosprawnych,
- utworzenie systemu informacji elektronicznej dla mieszkańców, dotyczącego usług medycznych 
dostępnych w placówkach naszego miasta,
- rozszerzenie profilaktyki w zakresie stomatologii  oraz wad postawy prowadzonej wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej naszego miasta,
- utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych w pobliżu placówek zdrowia oraz przystosowanie 
podjazdów dla wózków inwalidzkich.

KULTURA
Zabezpieczenie środków na:
- dofinansowanie i promowanie bytomskich instytucji kulturalnych,
- rozszerzenie i podtrzymanie stałych wydarzeń kulturalnych w mieście.

SPORT
Zabezpieczenie środków na:
-  opracowanie  w  uzgodnieniu  z  środowiskiem  sportowym  założeń  technicznych  dotyczących 
remontu starego (niezbędny do tego celu jest audyt opłacalności remontu) lub budowy nowego z 
dobrą lokalizacją nowoczesnego stadionu miejskiego,
- kontynuacja kapitalnego remontu wszystkich segmentów budynku pływalni w celu przywrócenia 
pierwotnych funkcji obiektu oraz przygotowanie przy obiekcie wydzielonych bezpłatnych miejsc 
parkingowych,
-  przygotowanie  dokumentacji  i  lokalizacji  pod  budowę  nowoczesnej  pływalni  z  zapleczem 
(siłownia, odnowa biologiczna) w jednej z dzielnic Bytomia (Szombierki lub Miechowice),
- remonty istniejących i budowę nowych placów zabaw oraz boisk osiedlowych.

POMOC SPOŁECZNA
Zabezpieczenie środków na:
- rozwój dziennej opieki nad osobami starszymi poprzez utworzenie dziennych domów pomocy w 
dzielnicach, w których ich nie ma (Stroszek, Miechowice), jako najskuteczniejszej formy wsparcia 
osób starszych,
- rekrutację i szkolenie rodzin zastępczych w celu zwiększanie ilości rodzin gotowych do przyjęcia 
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
- remonty mieszkań dla osób opuszczających domy dziecka, które przed umieszczeniem mieszkały 
w Bytomiu,
- rozwijanie wszelkich form organizacyjnych związanych z opieką długoterminową nad osobami 
starszymi, a szczególnie opieki domowej,
-  poprawę  sytuacji  osób  niepełnosprawnych  poprzez  rozwój  ośrodków wsparcia  w dzielnicach 
miasta oraz intensywną likwidację barier architektonicznych,
- pomoc rodzinom ubogim i wielodzietnym poprzez rozwój sieci świetlic środowiskowych, np. na 
bazie  organizacji  pozarządowych  lub  kościelnych  oraz  pomoc  w  postaci  poradnictwa 
specjalistycznego i specjalistycznej pracy socjalnej.

ŻŁOBKI



Zabezpieczenie środków na:
- działania zmierzające do zapewnienia miejsc w żłobkach lub innej formy opieki nad dziećmi w 
wieku do 3 lat.

Nasze propozycje mają na celu to, by realizowany przez władze program umożliwił rozwój miasta, 
likwidację najbardziej uciążliwych dla mieszkańców problemów i doprowadził do równomiernego 
rozwoju wszystkich dzielnic naszego miasta. 

Prezes Stowarzyszenia WB

      Kazimierz Bartkowiak

Do wiadomości:

- Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta RM,
- Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych RM,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji RM,
- Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych RM.


