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Bezpieczny Bytom - NASZA WIZYTÓWKA
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obejmują codzienną
służbę Straży Miejskiej oraz stałą współpracę i wspieranie policji, a także straży
pożarnej
 Bytomska Straż Miejska uległa w ciągu ostatnich czterech lat znacznym
przeobrażeniom. Wprowadzono patrole konne, rowerowe (szczególnie
użytecznych w terenach parkowych i leśnych), patrole szkolne, bowiem
szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo najmłodszych bytomian.
Zwiększono efektywność działań tej formacji poprzez wprowadzenie
strażników dzielnicowych ze ściśle określonym terenem działania.
Kontynuowane są także wspólne działania policji i straży miejskiej w ramach
patroli łączonych w rejonach największego zagrożenia.

Patrol konny Straży Miejskiej

Patrole rowerowe najczęściej
spotkamy w bytomskich parkach
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 Miasto systematycznie wspiera Komendę Miejską Policji corocznie wykupując
dodatkowe patrole, nagradzając finansowo wyróżniających się funkcjonariuszy
policji, dbając o doposażenie w niezbędny sprzęt.
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Nakłady Bytomia na Policję w kolejnych latach



Miasto wspiera także Komendę Miejską Straży Pożarnej pomagając w zakupie
nowoczesnego
sprzętu,
remontach
oraz
nagradzając
finansowo
wyróżniających się funkcjonariuszy.

zdjęcie np. wozu z drabiną z 2mln zł



Nawiązana została ścisła współpraca ze Państwową Strażą Pożarną, Urzędem
Wojewódzkim, Kompanią Węglową w celu pozyskania lokalizacji na nową,
spełniającą współczesne wymagania, strażnicę Państwowej Straży Pożarnej
przy ul. Łużyckiej.
Także tam ma być także zlokalizowane Centrum
Zarządzania Kryzysowego, mieszczące prócz Straży Pożarnej także jednostki
Pogotowia Ratunkowego. Pozyskanie terenu na wspomnianą inwestycję jest
na ostatnim etapie negocjacji.



Nastąpiła rozbudowa istniejącego monitoringu, także w dzielnicach poprzez
instalację kamer w szkołach. Nastąpiła zmiana sposobu przesyłu sygnału z 6ciu kamer poprzez światłowody. Większość kamer wymieniono z urządzeń
analogowych, o kiepskiej jakości sygnału na cyfrowe, z których obraz jest
bardzo czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy. Zostało wyremontowane i
doposażone w nowoczesne monitory centrum monitoringu w KMP.
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Podgląd monitoringu
wizyjnego w Komendzie
Miejskiej Policji

We współpracy z firmą Vattenfal wymieniono oświetlenie uliczne
Inne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przebudowane układy
drogowe, zmiana sygnalizacji itp

Zasobny Bytom – BUDŻET ZADANIOWY

 W roku 2008 wdrożono budżet zadaniowy. Jego wprowadzenie powoduje, że

wszystkie wydatki bieżące są ujmowane w dwóch niezależnych układach
klasyfikacyjnych (tradycyjnej i zadaniowej). Pozwala to na lepszą ocenę
wydatków. Stosowane układy są diametralnie różne, co pozwala na znacznie
szerszą
ocenę, planowanie
i zarządzanie posiadanymi środkami.
Dla
mieszkańców wprowadzenie budżetu zadaniowego może mieć także istotne
walory informacyjne, gdyż pozwala w sposób przystępny i mniej
sformalizowany ocenić przeznaczenie środków znajdujących się w budżecie
miasta.

 Powstała w Miechowicach pierwsza Rada Dzielnicy otrzymała kompetencje w
zakresie opiniowania całego budżetu miasta, a w trakcie roku budżetowego
opiniowania poszczególnych zadań dotyczących danej dzielnicy. Statut
dzielnicy zakłada również wydzielenie określonych funduszy do bezpośredniej
dyspozycji Rady Dzielnicy.
 Bytom jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przede
wszystkim z Unii Europejskiej.
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Pozyskiwane przez Bytom środki zewnętrzne w kolejnych latach (w mln
złotych)

Przykładowe inwestycje w Bytomiu zrealizowane przy zaangażowaniu
środków zewnętrznych

Przebudowa boiska przy Szkole
Podstawowej nr 28 w Łagiewnikach kwota dofinansowania 300 000 zł

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 54 w
Miechowicach - kwota dofinansowania
168 500 zł
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Modernizacja Miejskiej Biblioteki
Publicznej – kwota dofinansowania
- 3 00037 542

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy
Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap II

Zagospodarujmy Bytom – NOWE MIEJSCA PRACY
O możliwościach rozwoju Bytomia decydują ludzie aktywni. Wśród nich największą
grupę stanowią ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Bez sukcesów
przedsiębiorców i ich firm nie będzie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenia bezrobocia.
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 Na mój wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę zwalniającą z podatku od
nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Bytomia i
tworzących nowe miejsca pracy. Uchwała opracowana
została z
uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Oznacza to, że przedsiębiorca
inwestujący na terenie Bytomia i tworzący nowe miejsca pracy, po spełnieniu
warunków określonych w uchwale będzie mógł uzyskać zwolnienie z podatku
od nieruchomości do wysokości 40% poniesionych kosztów inwestycji.
 Po analizie ekonomicznej, która wykazała, że wieloletni brak zmian w
stawkach podatkowych, w poprzedniej kadencji, w wielu przypadkach
doprowadził zmniejszania się wpływów z tego tytułu do budżetu, podjąłem
decyzje o podwyżkach podatków, bo tego wymagało dobro miasta. Bytom jest
miastem gdzie od wielu lat poziom podatków (w stosunku do innych
ościennych miast) jest niski. Przykładem są zestawienia obrazujące wysokości
stawek podatkowych w okolicznych miastach:
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 Utworzono Centrum Obsługi Inwestora - wydzieloną komórkę do obsługi
inwestorów w Biurze Rozwoju Miasta. Centrum Obsługi Inwestora to miejsce,
w którym pracownicy biura przygotowują kompleksową informację o planach
zagospodarowania
przestrzennego,
bazie
terenów
inwestycyjnych
znajdujących się w zasobach gminy oraz o ich obecnym stanie i możliwościach
wykorzystania. Bezpośrednia opieka inwestorska przez osoby z Centrum
Obsługi Inwestora jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy informacje
zdobywają w jednym punkcie. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta ułatwiają
potencjalnym inwestorom konsultacje z pracownikami innych wydziałów, tak
aby klient nie musiał odwiedzać każdego z osobna.
 Na stronie internetowej Bytomia, w zakładce gospodarka znajduje się
szczegółowy opis działania Centrum Obsługi Inwestora, przewodnik dla
inwestora, portal inwestora, oferty inwestycyjne z mapami i opisem
nieruchomości.
 Powołano Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Bytomiu ze środków Funduszu Pracy. Centrum Aktywizacji Zawodowej jako
wyspecjalizowana
komórka
realizuje
zadania w zakresie usług i
instrumentów rynku pracy, a jego celem jest prowadzenie działań w zakresie
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Spadek bezrobocia z wykresem
Mieszkańcy będą współdecydowali o Bytomiu – RADY DZIELNIC
 Wspierałem działania w wyniku których 11 października 2009 r. odbyły się
pierwsze wybory do Rady Dzielnicy w Miechowicach. 22 pażdziernika.
odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy. Tym samym w naszym mieście
zaczęła funkcjonować pierwsza od wielu lat rada dzielnicy.
 W Karbiu, Rozbarku, Suchej Górze, Stroszku i Łagiewnikach zawiązały się
grupy inicjatywne na rzecz powołania rad dzielnic w poszczególnych
dzielnicach. W najbliższym czasie należy się spodziewać powstania kolejnych,
po Miechowicach, rad dzielnic.
 Pozostaję w ścisłym kontakcie z mieszkańcami naszego miasta. Jedną z
możliwości konsultacji są regularne spotkania z mieszkańcami, odbywające
się z reguły dwukrotnie w ciągu roku w każdej z dzielnic Bytomia. W bieżącej
kadencji odbyło się około 50 takich spotkań, w których licznie uczestniczyli
mieszkańcy naszego miasta.
 Ściśle współpracuję z grupami inicjatywnymi w poszczególnych dzielnicach
i koordynuję inicjatywy służące powstawaniu kolejnych rad dzielnic.
 W najważniejszych dla miasta dziedzinach życia powołałem 6 społecznych rad
konsultacyjnych, które współpracują z Prezydentem l. I tak funkcjonują:
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- rada konsultacyjna ds. gospodarczych,
- rada konsultacyjna ds. kultury,
- rada konsultacyjna ds. edukacji,
- rada konsultacyjna ds. ochrony zdrowia,
- rada konsultacyjna ds. opieki społecznej.
Nadto, funkcjonuje Rada Prezydencka, w skład której wchodzą autorytety z
różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Powołano także do życia
Młodzieżową Radę Miejską wybierana spośród uczniów bytomskiej szkół
ponadgimnazjalnej.

Zainwestujmy w przyszłość Bytomia - DZIECI I MŁODZIEŻ
 Ważnym elementem uzupełniającym ofertę edukacyjną bytomskich szkół jest
działalność
pozalekcyjna.
Na ten cel pozyskane zostały środki
zewnętrzne w kwocie ok. 500 000 zł. W szkołach były prowadzone zajęcia kół
przedmiotowych, artystycznych, technicznych, koła zainteresowań, klubów
europejskich i ekologicznych kół Towarzystwa Miłośników Bytomia. W zajęcia
uczestniczyło ok. 20 tys. uczniów. Ze środków Gminy Bytom, sfinansowano ok.
45% zajęć pozalekcyjnych.
 Z budżetu miasta przeznaczane są dodatkowe środki na realizację zajęć
socjoterapeutycznych.
 Przyznano dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo matematyki w klasach II w
liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych oraz w klasach III w
technikach, w celu lepszego przygotowania uczniów do matury z tego
przedmiotu, który od 2010 roku na egzaminie maturalnym jest przedmiotem
obowiązkowym. Ogółem przydzielono godziny dla 61 oddziałów klasowych.
 W 2007 r. zwiększono dodatek motywacyjny dla nauczycieli z 2 do 3%, a w
2010 r. z 3 na 4%.
 Corocznie przeznaczano środki finansowe na dofinansowanie do wypoczynku
stacjonarnego i wyjazdowego. Organizatorami wypoczynku „Zima w mieście”
i „Lato w mieście” są organizacje pozarządowe, parafie, świetlice
środowiskowe, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe, szkoły i placówki
oświatowe.
 W sezonie zimowym od kilku lat na Rynku funkcjonuje i cieszy się ogromną
popularnością ślizgawka.
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Ślizgawka na Rynku jest już stałym
elementem zimowego krajobrazu
Bytomia
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Zestawienie wydatków na zapewnienie dzieciom i młodzieży Bytomia
bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych
i wakacji letnich w latach 2007/2008 i 2008/2009 (w zł)
 W większości szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych jest wiele
projektów pozwalających na uzupełnienie i wzbogacenie sportowej oferty
bytomskich placówek oświatowych, efektywniejsze zagospodarowanie czasu
wolnego ucznia, poprawę i doskonalenie opiekuńczych funkcji szkół.
Przykładem jest realizacja projektu Chodzi mi po głowie, że sport to Twoje
zdrowie.
 Nastąpiła zmiana formuły i określenie nowych zasad wsparcia edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży Bytomia poprzez opracowanie i uchwalenie
przez Radę Miejską oraz wdrożenie programu stypendialnego „Młode Talenty”.
Projekt ten zastąpił wcześniejszy pomysł organizowania obozów naukowych
dla najzdolniejszych ucznióo
 Przed kilkoma laty bytomskie place zabaw dla dzieci były w złym stanie. Od
czterech lat większość z nich przeszła swoista metamorfozę – uporządkowano
tereny zabawowe, zakupiono i zamontowano nowy, spełniający wszelkie
normy sprzęt, systematycznie sprawdzany jest stan techniczny placów zabaw,
na boiskach montowane są piłkochwyty, piaskownice maja świeży piasek.
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Wyremontowany plac zabaw przy
ul. Kolejowej w centrum

Wyremontowany plac zabaw na
placu Pokoju na Stroszku

 W trakcie kadencji zostało utworzonych lub zmodernizowanych 14 boisk.
Boiska piłkarskie w SP nr 54 w Miechowicach, SP nr 28 w Łagiewnikach
i SP nr 51 w centrum;
kompleks
sportowy w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” na osiedlu Arki Bożka; boiska wielofunkcyjne przy:
Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bobrku, Gimnazjum nr 7 w Szombierkach,
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w centrum Bytomia, SP nr 6 na
Rozbarku, SP nr 43 w Stolarzowicach, Gimnazjum nr 8 w Karbie i SP nr 33
w Miechowicach. Drugi kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”
w Gimnazjum nr 11 na Stroszku. Przy Domach Dziecka nr 2 w centrum i nr 3
w Stolarzowicach - kompleksy boisk wielofunkcyjnych. Warto dodać, że
wszystkie te obiekty są ogólnodostępne, korzystanie z nich jest bezpłatne
i cieszą się ogromnym powodzeniem wśród nie tylko najmłodszych bytomian.
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Boisko przy Gimnazjum nr 7
w Szombierkach

„Orlik” przy ul. Chorzowskiej na
osiedlu Arki Bożka

„Orlik” przy ul. Tysiąclecia na
Stroszku

 W trakcie budowy są kolejne obiekty sportowe:




Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 na Rozbarku,
Boisko
wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej
nr
w Stolarzowicach,
Boisko wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 8 w Karbiu,
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Modernizacja kompleksu Torkacik w Parku
w centrum.

Miejskim im. F. Kachla

 Rozpoczęły funkcjonowanie filie
Młodzieżowego
Domu
Kultury w
Miechowicach, a następnie na Stroszku. Ciągle zwiększana jest oferta i ilość
zajęć w tych placówkach.
 W latach 2007 - 2009 w Dąbrowie Miejskiej powstało ok.4500 m. ścieżek
rowerowych na bazie duktów leśnych. W 2009 r. powstało ponad 800 m
ścieżki rowerowej przy okazji oddania do użytku II odcinka Obwodnicy przy ul.
Celnej, a w Parku Miejskim im. Kachla powstało kolejne 830 m. Także
wzdłuż gruntowanie przebudowywanych ulic, jak np. Łagiewnickiej
i Świętochłowickiej, powstają profesjonalne ścieżki rowerowe.
 W trakcie realizacji są aktualnie dwie ścieżki rowerowe wiodące przez Las
Miechowicki. Łączna długość tych tras wyniesie około 12 kilometrów

Ścieżka rowerowa w Parku
Miejskim

Pomoc społeczna i zdrowie w Bytomiu – POMAGAJMY DOBRZE
 Przeprowadzono remonty we wszystkich bytomskich Domach Pomocy
Społecznej, dostosowując je do obowiązujących wymogów. Komfort
przebywania w tych placówkach podopiecznych uległ znacznej poprawie.
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Wyremontowany Dom Pomocy
Społeczne dla Dorosłych przy ul.
Dworcowej

 MOPR...............
 W lipcu 2008 r. dokonano zmian organizacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym
Nr 1 w Bytomiu, polegających na przekształceniu Oddziału dla Przewlekle
Chorych w Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
 W lipcu 2009 r. Szpital Specjalistyczny Nr 1 przy ul. Żeromskiego rozszerzył
działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych, wyodrębniając z części łóżek
internistycznych łóżka dla chorych z cukrzycą, co pozwoli w przyszłości
utworzyć samodzielny Oddział Diabetologiczny, którego brak w Bytomiu.
Nadto w szpitalu tym powstał jeden z trzech w województwie śląskim
oddziałów hematologicznych.
 W zakresie prac remontowych w Szpitalu Specjalistycznym nr 1:





wymieniono kilkaset
okien
zapewniając komfort
cieplny
przebywającym tam pacjentom oraz pracującemu personelowi.
prowadzone na szeroką skalę działania termomodernizacyjne,
łącznie ze wspomnianą wymianą stolarki okiennej oraz wymianą
wielu drzwi zewnętrznych, mają realny wpływ na oszczędności
związane z ogrzewaniem pomieszczeń.
zmodernizowano Izbę Przyjęć oraz przebudowano pomieszczenia na
potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala. Pomieszczenia
te są obecnie wizytówką szpitala.

 Kończy się remont dwóch kondygnacji w budynku nr 1, gdzie znajdzie swoją
lokalizację Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Poprawi się komfort leczenia pacjentów oraz
estetyka. Pomieszczenia będą dostosowane przepisów i norm prawa
europejskiego. W ramach usuwania barier architektonicznych w szpitalu
wymieniono, zamontowano i wyremontowano kilka wind, znacznie ułatwiając
poruszanie się po obiektach nie tylko osobom niepełnosprawnym.
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 Przystąpiono także do modernizacji bazy diagnostyczno-zabiegowej szpitala
wyposażając go w kosztowną aparaturę i sprzęt medyczny. Zakupiono także
nowoczesny ambulans na potrzeby tej lecznicy.
 Przeprowadzono przekształcenie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Bytomiu przekazując prowadzenie poszczególnych przychodzi pracownikom
Zakładu. Obecnie obserwujemy znaczną poprawę jakości świadczonych
usług, zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, a także rozszerzenie
oferty poszczególnych placówek poprzez uruchamianie kolejnych poradni
specjalistycznych. Niebagatelne są także nakłady remontowe w poprawiające
komfort leczenia mieszkańców naszego miasta.
 W 2007 r., przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Bytomiu, pozyskano z Ministerstwa Zdrowia szczepionki
przeciwko meningokokom dla młodzieży szkół średnich z roczników 1989 –
1991 oraz młodzieży gimnazjalnej z roczników 1992 – 1994 i przeprowadzono
akcję szczepień w szkołach.

Zadbajmy o Bytom – CZYSTE MIASTO
 .....................................................................

INNE TEMATY
Infrastruktura sportowa
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 Przystosowano Stadion Miejski przy ul. Olimpijskiej do wymagań ekstraklasy.
Wydatki na ten cel sięgnęły ponad 15 mln złotych.

Stadion przy ul. Olimpijskiej
przystosowany jest do rozgrywek
ekstraklasy

 Przejęto od górnictwa i rozpoczęto przebudowę stadionu w Szombierkach przy
ul. Modrzewskiego.

Trybuna na stadionie przy ul.
Modrzewskiego w Szombierkach

 Wybudowano wielofunkcyjną Halę Sportową na Skarpie w Szombierkach. Ten
najnowocześniejszy w Bytomiu obiekt, prócz rozgrywek zespołowych, oferuje
także możliwość skorzystania z najwyższej w regionie ścianki wspinaczkowej
oraz sauny i siłowni.
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Hala Sportowa na Skarpie
w Szombierkach

Ścianka wspinaczkowa w Hali na Skarpie

 Zmodernizowano tor łuczniczy przy ul. Olimpijskiej.
 Wybudowano pierwszy w Bytomiu skate-park w Parku Miejskim.
 Kończy się budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
w Bobrku.

Specjalnych

 W końcowy etap wchodzi także remont basenu przy ul. Parkowej, gdzie obok
przebudowy całej hali basenowej, zostanie także wymieniona misa pływalni.
 Lodowisko przy ul. Pułaskiego otrzymało nową instalację do mrożenia lodu
zapewniające pełne bezpieczeństwo ekologiczne.
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Przestrzeń publiczna, drogi, ulice
 Od około 2 lat możemy jeździć II odcinkiem obwodnicy, a przystąpiono już do
III, ostatniego etapu jej budowy. Odcinek ten połączy bezkolizyjnie istniejącą
drogę ze skrzyżowaniem ul. Miechowickiej, Frenzla i Jana NowakaJeziorańskiego w Miechowicach.
 Stale rozbudowywany jest monitoring wizyjny na terenie naszego miasta;
kamery analogowe są wymieniane na dużo bardziej czułe urządzenia cyfrowe.

Podgląd monitoringu wizyjnego miasta
(inne zdjęcie!!!)

 We współpracy z firma Vattenfall wymieniono większość latarni na głównych
ciągach komunikacyjnych miasta. Ma to realny wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników dróg oraz pieszych.

Oświetlenie ulic znacząco wpływa na
bezpieczeństwo
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 Wiele uczyniono dla poprawy wizerunku bytomskich parków. We wszystkich
obowiązuje jednolity model ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej
architektury. Mieszkańcom Szombierek przywrócono jako miejsce spacerów
zaniedbany przez wiele lat park przy ul. Modrzewskiego.
 Przywracane są bytomianom zaniedbane przez ostatnie dziesięciolecia tereny
zielone, które przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej są obecnie ciekawą
alternatywą dla pragnących kontaktu z naturą mieszkańców.

Zrekultywowany teren rozlewiska
Bytomki przy ul. Modrzewskiego
w Szombierkach

„Stary zameczek” przy ul. Cichej
jeszcze niedawno był nieużytkiem,
dziś jest romantycznym zakątkiem
Bytomia
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Ciekawa mała architektura
tworzy niepowtarzalny klimat –
tereny przy ul. Cichej

 Trwa rewitalizacja bytomskich placów. Odkryto i wyremontowano
nawierzchnię z kostki na placu Sobieskiego dodając małą architekturę
nawiązującą do charakteru tego miejsca. Nowy wygląd zyskały także plac
Słowiański i plac Rodła poddane gruntownemu remontowi. Pięknie prezentuje
się także plac przed Urzędem Miejskim przy ul. Parkowej. Przebudowany plac
Sikorskiego, z nowymi alejkami i uporządkowaną zielenią, jest jedną z perełek
ścisłego centrum miasta.

Plac przed Urzędem Miasta przy
ul. Parkowej

 Zmodernizowano plac Wolskiego rozbierając także kładkę dla pieszych.
Zastosowane rozwiązania organizacji ruchu usprawniły przejazd, a także
przejście pieszych w kierunku dworca PKP oraz komunikacji miejskiej.
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Zmodernizowany plac Wolskiego

 Drogi i chodniki.................

Sprawy lokalowe

 W 2007 powołano do życia Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego
głównym zadaniem jest budowa mieszkań komunalnych. W bieżącym roku
firma ta oddała do użytku pierwszy budynek przy ul. Karpackiej w
Szombierkach.

Budynek TBS przy ul. Karpackiej
w Szombierkach

 Zakład Budynków Miejskich w latach wcześniejszych był spółką powszechnie
krytykowaną, zbiurokratyzowaną, mało dynamiczną. W latach 2007 – 2010
ZBM przeszedł znaczącą reformę. Jej podstawą była reorganizacja polegająca
na powołaniu Oddziałów i Punktów Obsługi Mieszkańców wraz z przekazaniem
Dyrektorom Oddziałów znaczących kompetencji i środków. Zasób
mieszkaniowy został podzielony na Rejony, które zostały przekazane
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opiekunom rejonów będących ekspertami i osobami pierwszego kontaktu z
klientami ZBM. Efekty pracy są widoczne gołym okiem. W 2007 roku blisko 50
drewnianych zadaszeń strzegło głów przechodniów i oszpecało miasto.
Powszechny był brak bram wejściowych i zabite dyktą okna na klatkach
schodowych, wszechobecne pustostany, zaśmiecone podwórka. Częstsze były
odpadnięte tynki i zapadnięte dachy niż czyste elewacje. Dziś w większości
budynków jest inaczej, ale to bardzo kosztowny i długotrwały proces. Dbałość
o powierzone zasoby gminne to główne zadanie ZBM.

Termomodernizacja budynku
przy ul. Pułaskiego w centrum

 W latach 2007 – do I połowy 2010 roku w budynkach gminnym
przeprowadzono łącznie 1445 poważnych prac remontowych. Prace te
pochłonęły blisko 6,5 mln złotych, a wraz z limitami na konserwacje, remonty
bieżące i prace podnoszące komfort zamieszkania - ponad 20,5 mln zł. Jeszcze
większą dynamikę i efektywność zanotowano przy pracach remontowych we
wspólnotach mieszkaniowych. W tym samym czasie w ponad 900
zarządzanych wspólnotach ZBM przeprowadził prawie 2400 remontów na
sumę blisko 40 mln zł.
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Remont budynku przy ul. Narutowicza
na Stroszku

Remont kamienicy przy
ul. Dworcowej

 Mieszkania socjalne + osiedle kontenerowe..............................
Gospodarka komunalna
 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne – „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Bytom”.........................................

Wizerunek miasta
 Bytom dba o należytą oprawę uroczystości państwowych oraz stworzenie
odpowiedniej atmosfery świątecznej.
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Migocząca setkami światełek choinka w
okresie świątecznym od kilku lat cieszy
mieszkańców na bytomskim Rynku

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................
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