AKTUALIZACJA: 9 mln zł na
walkę z koronawirusem. Zarząd
GZM przyjął uchwały
AKTUALIZACJA: Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w
poniedziałek (23 marca) przyjął wniosek przewodniczącego
Kazimierza Karolczaka o uruchomienie 9 mln zł rezerwy ogólnej,
by wesprzeć miasta w walce z epidemią koronawirusa. Ponadto
zatwierdzona została zmiana regulaminu funduszu niskiej
emisji. Dzięki temu, jeśli zajdzie taka potrzeba, miasta będą
mieć otwartą drogę, by to dofinansowanie zwiększyć. W tej
chwili ok. 8,5 mln zł w ramach tego funduszu jest jeszcze
niewykorzystane, a regulamin pozwala, by przyjęte dotychczas
projekty o wartości ok. 80 mln zł, mogły zostać wycofane i
zmienione.

Aby 9 mln zł z rezerwy ogólnej
mogły trafić do miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej, konieczne
jest zatwierdzenie
tej decyzji przez Zgromadzenie Metropolii.

Dlatego po przyjęciu uchwały przez zarząd GZM, została
przekazana prośba do Arkadiusza Chęcińskiego, przewodniczącego
Zgromadzenia i prezydenta Sosnowca o pilne zwołanie
posiedzenia. Sesja odbędzie się przy zachowaniu wszystkich
procedur bezpieczeństwa. Podczas poniedziałkowego Zarządu
Metropolii zatwierdzona została również zmiana regulaminu
funduszu niskiej emisji.

– 9 mln zł z rezerwy
ogólnej, o których uruchomienie zawnioskowałem, po przyjęciu

przez Zgromadzenie
– to pieniądze, które Metropolia na pewno przekaże naszym
miejskim szpitalom –
mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii.

– Ale nie chcieliśmy się ograniczyć tylko do tej kwoty, bo
nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć skali
zapotrzebowania. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć fundusz
niskiej emisji o zadania związane z ochroną zdrowia i
przeciwdziałanie epidemiom. Oznacza to, że jeśli będzie to
konieczne, miasta otrzymują możliwość wykorzystania
dodatkowych 90 mln zł. Projekty, które w ramach funduszu
niskiej emisji zostały przyjęte na poprzedniej sesji
Zgromadzenia, będą mogły przez daną gminę zostać wycofane i
zmienione na dotację, przeznaczoną na walkę z koronawirusem –
wyjaśnia.

Wcześniej pisaliśmy:
Po 3 mln zł wsparcia dla Bytomia i Tychów, gdzie znajdują się
miejskie szpitale zakaźne oraz po 1 mln zł dla miast z
podregionu katowickiego, gliwickiego i sosnowieckiego. W ten
sposób Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wesprzeć
miasta w walce z koronawirusem. Zmieni się również regulamin
funduszu niskiej emisji, aby miasta mogły przeznaczyć te
dotacje także na ochronę zdrowia i walkę z epidemiami. W tej
chwili w puli funduszu niskiej emisji jest niewykorzystanych
ok. 8,5 mln zł, a przyjęte projekty o wartości ponad 80 mln zł
mogą zostać wycofane i zmienione.

Kazimierz Karolczak,
przewodniczący zarządu GZM zwołał na poniedziałek posiedzenie

zarządu w tej
sprawie. Podczas niego przedstawi wniosek o uruchomienie 9 mln
zł rezerwy
ogólnej, którą dysponuje jako przewodniczący władz GZM, aby
wspomóc w ten
sposób miasta Metropolii w walce z pandemią koronawirusa.

Aby gminy mogły otrzymać 9 mln zł
dotacji, uchwałę w tej sprawie będzie musiało podjąć jeszcze
Zgromadzenie GZM.
Niezwłocznie po przyjęciu uchwały z wnioskiem Karolczaka o
uruchomienie rezerwy
ogólnej, wniosek o zwołanie sesji zostanie skierowany do
Przewodniczącego
Zgromadzenia
Sosnowca.

GZM,

Arkadiusza

Chęcińskiego

–

prezydenta

Ponadto w poniedziałek zarząd GZM
ma również zatwierdzić zmianę regulaminu funduszu niskiej
emisji. Zostanie
dopisany do niego podpunkt mówiący o możliwości przekazania
miastom dotacji na
ochronę zdrowia związaną z przeciwdziałaniem epidemiom.

Oznacza to, że poszczególne
miasta, które złożyły dotychczas wnioski na realizację
projektów o wartości
ponad 80 mln zł, będą mogły je wycofać i zawnioskować o
przyznanie
dofinansowania na walkę z epidemią koronawirusa. W puli
tegorocznego budżetu
funduszu niskiej emisji jest jeszcze niewykorzystanych ok. 8,5
mln
zł.

– Pandemia koronawirusa, która
właśnie nas dotyka, to sytuacja bezprecedensowa również dla
samorządów – mówi
Karolczak.

– Muszą one mierzyć się z
niespotykanym dotąd wyzwaniem, jakim jest niesienie skutecznej
pomocy wszystkim
swoim mieszkańcom oraz pacjentom hospitalizowanym w naszych
szpitalach.
Problemy finansowe nie mogą być tutaj żadną przeszkodą.
Dlatego też
zdecydowałem o uruchomieniu rezerwy ogólnej, będącej w mojej
dyspozycji jako
szefa zarządu, aby wspomóc nasze miasta i gminy w walce z
koronawirusem –
podkreśla.

Zwrot biletów okresowych. Jak
zwrócić bilet ZTM?
Pasażerowie posiadający bilety 7-, 30-, 90-, 120-dniowe oraz
wieloprzejazdowe mogą zdecydować się na zwrot pieniędzy. W tej
chwili jest to możliwe tylko zdalnie. Stacjonarne Punkty
Obsługi Pasażera zostały zamknięte. Nie ma również możliwości
zwrotu w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Prosimy wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas
rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony.

WAŻNE! W sprawie dodatkowych pytań dot. zwrotów
biletów, prosimy dzwonić na bezpłatną infolinię
Zarządu Transportu Metropolitalnego 800 16 30 30.
Infolinia jest czynna całą dobę przez cały tydzień
(również weekendy i święta).
W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz
zaleceniami, by pozostać w domu – zamknięte zostały szkoły i
uczelnie wyższe, a wiele zakładów pracy decyduje się na pracę
zdalną.

Dlatego też pasażerowie Zarządu Transportu Metropolitalnego
mogą skorzystać z możliwości zwrotu swoich biletów
długookresowych. Poniżej przedstawiamy instrukcję jak to
zrobić.

Każdy z pasażerów ma możliwość zwrotu biletu i otrzymania
zwrotu pieniędzy.

Wniosek o zwrot biletu można złożyć samodzielnie za
pośrednictwem Portalu Klienta ŚKUP. Aby skorzystać z tej
możliwości musimy zalogować się na swój profil. Strona
>>logowania<<. Następnie należy wybrać opcję „Zgłoszenie
reklamacji”.

Od soboty (14 marca) nie ma możliwości zwrotu biletów w
punktach stacjonarnych. Ze względów bezpieczeństwa zamknięte
są wszystkie Punkty Obsługi Pasażera. Zwroty nie będzie można
również
dokonać
w
siedzibie
Zarządu
Transportu
Metropolitalnego.

Zwrotów nie można zrealizować w stacjonarnych automatach
biletowych.

Dlatego też, jeśli nie pamiętasz swojego loginu/hasła do
Portalu Klienta, masz dwie możliwości:

1. Wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy
kancelaria@metropoliaztm.pl.
W tytule wiadomości wpisz ZWROT BILETU
Podaj swoje imię i nazwisko
Podaj numer karty ŚKUP
Podaj numer konta bankowego, na które mają zostać
zwrócone pieniądze

Masz możliwość otrzymania zwrotu gotówki na kartę ŚKUP, jednak
nie można ich wykorzystać do zakupu biletów przez Portal
Klienta.

Możesz z nich skorzystać w stacjonarnych automatach
biletowych, parkomatach ŚKUP, w kasownikach znajdujących się w
pojazdach (bilety w taryfie odległościowej i bilety strefowoczasowe).

2. Spróbuj odzyskać hasło do swojego konta na
Portalu Klienta
Login stanowi 16 cyfr numeru karty ŚKUP. Hasło dla karty ŚKUP
tworzone jest automatycznie z numeru PESEL.

Podczas pierwszego logowania do Portalu Klienta ŚKUP, miałeś
możliwość zmiany loginu i hasła.

Jeśli zmieniłeś swój login/hasło i nie podałeś adres e-mail,
nie masz możliwości zresetowania hasła.

W tej sytuacji wyślij e-mail z prośbą o zwrot biletu na
kancelaria@metropoliaztm.pl.

Podałeś adres e-mail? Możesz odzyskać samodzielnie
hasło
Jeśli na swoim koncie na Portalu Klienta podałeś wcześniej
swój adres e-mail, możesz samodzielnie zresetować hasło.
Postępuj według instrukcji systemu:

Wejdź

na

stronę

logowania

do

portalu:

https://portal.kartaskup.pl/web/info/zaloguj
Kliknij „Zapomniałem hasła do konta”
Podaj swój login lub nr karty oraz adres e-mail
Sprawdź pocztę
Kliknij w link otrzymany w e-mailu

Jeśli pamiętasz swoje hasło i dla bezpieczeństwa chcesz
wprowadzić swój adres e-mail (zalecane), postępuj według
poniższej instrukcji:

Po zalogowaniu do Portalu Klienta kliknij w odnośnik
„wprowadź adres e-mail” dostępny w menu
Po wprowadzeniu adresu należy wysłać link aktywacyjny

Na wskazany adres e-mail przyjdzie wiadomość o
przypisaniu adresu e-mail do konta karty ŚKUP
Następnie należy potwierdzić dodanie adresu e-mail,
klikając w otrzymany link

Prosimy o wyrozumiałość, jeśli proces zwrotu pieniędzy będzie
wydłużony.

Dyspensa
od
udziału
w
niedzielnej Mszy świętej i
nabożeństwach
Do 29 marca w kościołach diecezji gliwickiej zostają
zawieszone Msze Święta i nabożeństwa z udziałem wiernych.
Dekret w tej sprawie wydał biskup Jan Kopiec. Wszyscy wierni
przebywający na terenie diecezji gliwickiej otrzymują dyspensę
od udziału w niedzielnej Mszy świętej. W archidiecezji
katowickiej i diecezji sosnowieckiej w uroczystościach może
jednocześnie brać udział maksymalnie 50 osób. Biskupi
jednocześnie podkreślają, że dyspensa od uczestnictwa w
niedzielnej Liturgii przysługuje wszystkim, którzy czują obawę
przed zarażeniem koronawirusem.

Diecezja gliwicka obejmuje miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii: Bytom, Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Tarnowskie
Góry.

Zgodnie z decyzją biskupa Jana Kopca zostaną odwołane
wszystkie planowane Msze święte oraz nabożeństwa (Drogi
Krzyżowe, Gorzkie żale). Zawieszone zostają również rekolekcje
i misje parafialne, a także wyjazdy formacyjne.

W kościołach, znajdujących się w miastach archidiecezji
katowickiej oraz diecezji sosnowieckiej wprowadzono
ograniczenia do 50 osób, mogących wziąć udział we Mszy świętej
lub nabożeństwie. Ponadto to w archidiecezji katowickiej
liczba wiernych będzie ograniczone od osób, które są
bezpośrednio związane z intencją sprawowanego nabożeństwa.

Biskupi podkreślają, że z dyspensy mogą skorzystać wszystkie
osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie zachęcają wiernych do uczestnictwa w Eucharystii
za pośrednictwem
Internetowych.

transmisji

telewizyjnych,

radiowych,

Podjęte przez biskupów decyzje są efektem wprowadzonego stanu
zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz zwiększonego
ryzyka zarażenia koronawirusem.

Więcej informacji:

Zarządzenie abp. Wiktora Skworca, archidiecezja katowicka

Dekret bp. Jana Kopca, diecezja gliwicka

Dekret bp. Grzegorza Kaszaka, diecezja sosnowiecka

