Jastrzębie Zdrój, 25.03.2010 roku
In.0055-3/2010
Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 roku.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście
Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej LIII Sesji Zwyczajnej
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od
ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 11 lutego 2010 roku do chwili obecnej. W tym czasie
realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta.
Przedstawię najważniejsze z nich;

–

w zakresie finansów

W okresie od 4 lutego do 19 marca podjąłem 6 zarządzeń w sprawie zmian
budżetu Miasta na 2010 rok, 5 zarządzeń w sprawie planu finansowego na 2010
rok, 4 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.
Budżet Miasta w tym okresie kształtował się następująco:
1. Dochody budżetu zwiększyły się o 2 334 581 zł, z czego dochody bieżące
zwiększyły się o 634 581 zł, a dochody majątkowe zwiększyły sie
o 1 700 000 zł.
2. Przychody budżetu zwiększyły się o 256 921 zł.
3. Ogólna kwota wydatków budżetu zwiększyła się o 2 600 502 zł, w tym:
a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 1 643 581 zł,
b) wydatki majątkowe obejmujące zadania inwestycyjne zwiększyły się o
956 921zł.

–

w zakresie polityki gospodarczej

Miasto Jastrzębie Zdrój podjęło działania mające na celu współtworzenie
internetowego portalu inwestycyjnego (www.invest-in-silesia.pl) tworzonego przez
Województwo Śląskie w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu
informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim w oparciu o
istniejące elementy infrastruktury oraz opracowanie na tej bazie koncepcji
i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, której celem jest kształtowanie
i utrzymywanie wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego
gospodarczo i inwestycyjne”.
Trwa realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu rozpoczął się
kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych do podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów w skali zarówno województwa jak i kraju.
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W dniach 25 - 27 lutego uczestniczono w Międzynarodowym Forum Gospodarczym Śląsk 2010 w Opolu. Głównym tematem Forum była atrakcyjność inwestycyjna
regionu. Poprzez dyskusje, prezentacje, panele oraz wielojęzyczne wydawnictwa i
wystawy, umożliwiono partnerom nie tylko z Europy lecz także z innych kontynentów
zapoznanie się z bogatą ofertą inwestycyjną południowej Polski. Na stoisku wystawienniczym Miasto Jastrzębie Zdrój prezentowało m.in. oferty inwestycyjne miasta w
ramach projektu "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!".
2 marca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku, w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie odwołania
Przewodniczącego Związku oraz wyboru nowego – został nim Damian Mrowiec
Starosta Powiatu Rybnickiego.
W dniach 8-9 marca odbył się w Poznaniu Kongres 20-lecia Samorządu
Terytorialnego, w którym z ramienia Miasta uczestniczyli II Zastępca Prezydenta
Miasta Krzysztof Baradziej oraz Sekretarz Miasta Grzegorz Dulemba. Pierwszego
dnia Kongresu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, na którym
dyskutowano nad przyjęciem bilansu Związku za rok 2009, sprawozdaniem Zarządu
z działalności Związku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok
2009.
W dniach 12-14 marca uczestniczono w Targach Urlop i Region 2010 w Ostrawie,
podczas których zachęcano do odwiedzenia Jastrzębia Zdroju. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą turystyczno-rekreacyjną miasta.
Miasto Jastrzębie Zdrój zawarło porozumienie ze Śląskim Stowarzyszeniem Doradców Podatkowych z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Powiatowym Urzędem Pracy w
Jastrzębiu Zdroju, Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania pn. „Bądź przedsiębiorczy”. W ramach zadania przeprowadzone zostaną bezpłatne cykliczne spotkania dla przedsiębiorców oraz
osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej z terenu Jastrzębia Zdroju.
Celem spotkań jest przybliżenie w/w grupie prawnych, społecznych i ekonomicznych
aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W związku z obowiązkiem przedstawienia Ministrowi Skarbu Państwa opracowano
i przekazano informację nt. przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
w zakresie spółek prawa handlowego z udziałem Miasta.
Nadzwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników
Jastrzębskiego
Towarzystwa
Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. odbyło się 12 lutego. Podjęto na nim
uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa oraz utworzenia
funduszu remontowego w zasobach JTBS Sp. z o.o.
Przeprowadzono audyt prawidłowości sporządzenia „Taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie
Miasta Jastrzębie Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2010r. do
dnia 30.04.2011r.”. Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych „KUFIKS” Sp. z o.o.
z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przedstawiła 8 marca raport z audytu,
w którym stwierdza się prawidłowość taryfy pod względem formalnym, rachunkowym
i księgowym oraz jego zgodność z ustawą o rachunkowości i Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa.
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W ramach projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”,
poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od 22 lutego
2010r. prowadzone są ostatnie szkolenia zawodowe, w których uczestniczy 76 osób.
Szkolenia zakończą się do 15 kwietnia.
Trwa realizacja projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach realizacji projektu ogłoszono
ogólnomiejski konkurs wiedzy pn. „Znam to miasto”, kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest promocja wiedzy o
Jastrzębiu Zdroju i Karwinie oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu wśród młodzieży.
Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi
portalami kultury i turystyki województwa śląskiego” to kolejny partnerski projekt, do
którego przystąpiło miasto. Liderem projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania
z Łodzi, a jego realizacja planowana jest na lata 2010 – 2013. Udział w projekcie jest
dla miasta bez kosztowy, gdyż obowiązkowy wkład własny w wysokości 15%
poniesie Fundacja. Wniosek o dofinansowanie projektu został już złożony w Urzędzie
Marszałkowskim. Ubiega się on o dofinansowanie w ramach Działania 4 .2 (Systemy
informacji kulturalnej), Priorytetu IV (Kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Miasto Jastrzębie Zdrój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Delta Partner z
Cieszyna przygotowuje się do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu pn.
„Jastrzębie Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe”. Projekt na charakter badawczy, jego celem jest dokonanie diagnozy i przygotowanie prognozy rozwoju dla naszego miasta. Udział w projekcie jest dla miasta bez kosztowy. Projekt
ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt planuje się złożyć do końca marca br.
W zakresie promocji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 podjęto współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
celem wykonania gry planszowej oraz multimedialnej dla dzieci. Gra przedstawiać
będzie województwo śląskie z zaznaczonymi powiatami oraz zdjęciami projektów,
które realizowane są w ramach w/w programu. Urząd Marszałkowski wybierze jedną
ze szkół w Jastrzębiu Zdroju, dla której przeprowadzi spotkanie informacyjne w
zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
i rozpowszechni grę wśród młodzieży szkolnej.
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uzupełnienia do
projektu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. Projekt ubiega
się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i
został przekazany do oceny merytorycznej.

–

w zakresie infrastruktury komunalnej

Rozpoczął się remont chodnika ul. Zielona. Umowny termin wykonania to 9 sierpnia.
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Trwa procedura przetargowa na remonty chodników ul. Kurpiowska, Opolska, Reja
oraz na budowę chodnika ul. Świerczewskiego (od ul. Libowiec do ul. Żytniej)
Wznowiono prace przy Małej Galerii związane z przebudowa istniejącego placu oraz
urządzeniem terenów zielonych.
Zostały podpisane umowy na zadania pn.:
−
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta
Jastrzębie Zdrój w strefie A”
− „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta
Jastrzębie Zdrój w strefie B”
− „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta
Jastrzębie Zdrój w strefie C”.
Trwają prace związane z budową drogi na terenie byłej KWK Moszczenica na odcinku od „Ronda” do ul. Jagiełły.
W zakresie zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej” – ukończono wyburzenie zbiornika wody i przekładkę kolidujących z fundamentami rurociągów
ciepłowniczych i wodnych oraz sieci teletechnicznej. Wykonano fundamenty pod trybuny. Trwają prace żelbetowe klatek schodowych, zasypki fundamentów. Rozpoczęto
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przekazano plac budowy na wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów wokół boiska przy
ul. Libowiec.
26 lutego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dla
Projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” – planowana kwota dofinansowania do pozyskania na przedmiotowy projekt, to
11.280.000,00 zł . Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.
Do dnia 31 marca zostanie złożony wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn.:
„Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych i SP nr 5 w
Jastrzębiu Zdroju”. Przewidywana kwota dofinansowania po 200.000,00 zł
Została podpisana umowa na:
− „Modernizację DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” - za kwotę 5.947.500,00 zł
− „Przebudowę mostu w ciągu ulicy Cieszyńskiej nad potokiem Gmyrdek w
Jastrzębiu Zdroju” - za kwotę 1.691.479,74 zł
− „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Komuny Paryskiej w
Jastrzębiu Zdroju” - za kwotę – 146.400,00 zł

–

w zakresie architektury

11 marca uroczyście otwarto Galerię Jastrzębie przy ul. Warszawskiej 2. Inwestorem
3-kondygnacjyjnego obiektu handlowo-usługowego z parkingiem podziemnym jest
firma Polimeni sp. z o.o. z Gdyni. Inwestor w ramach tego przedsięwzięcia wykonał
przebudowę najbliższego otoczenia obiektu, nadając mu funkcję i charakter
przestrzeni publicznej.
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23 marca przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się
rozprawa dotycząca skargi kasacyjnej mieszkańców Ruptawy wniesionej od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2009r., w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Ruptawy
oznaczonej symbolem R 88 obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Prof.
Ranoszka, Wyzwolenia, Cieszyńską a granicą administracyjną miasta. Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną. Wyrok jest prawomocny.
Oznacza to, że plan miejscowy dotyczący opisanego wyżej terenu pozostaje w
obiegu prawnym jako prawo miejscowe.

–

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

W lutym 2010 roku:
- w ewidencji znajdowało się 3754 os. bezrobotne, w tym 2254 kobiety (60,04%),
- odnotowano 566 rejestracji, dokonano 451 wyłączeń z ewidencji urzędu,
- urząd zarejestrował 400 ofert pracy,
- urząd zarejestrował w ramach sieci EURES 20 ofert pracy za granicą.

-

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wypłacono 2.117 dodatków mieszkaniowych na kwotę 427.569,32zł
Trwa procedura windykacyjna za 2008 i 2009r., dotycząca osób, które zgodnie z
umowami podnajmu lokali socjalnych, zobowiązane są uiszczać czynsz do Urzędu
Miasta, a nie wywiązują się z powyższego obowiązku.

–

Miejski Zarząd Nieruchomości

Rozstrzygnięto następujące przetargi nieograniczone:
- Usuwanie usterek ogólnobudowlanych oraz na instalacjach wod.- kan., c.o., gaz w
budynkach mieszkalnych i użytkowych;
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4.
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla budynków ul. Pszczyńska 292 i
Dunikowskiego 5.
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i ekspertyz technicznych obiektów przejść podziemnych „A” i „B”.
- Remonty instalacji elektrycznych, remonty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne budynków oraz remonty mieszkań.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej drewnianej w
budynkach mieszkalnych - przetarg 29 marca.
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–

w zakresie edukacji

16 lutego odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego dla dwóch nauczycieli, którzy złożyli wnioski o wszczęcie
postępowania egzaminacyjnego w miesiącach listopad- grudzień 2009r. Nauczyciele,
którzy przystąpili do egzaminu, zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela
mianowanego.
5 marca w Zespole Szkół nr 6 odbyła się konferencja na temat „ Doradztwo
zawodowe - krok po kroku do sukcesu”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
organów prowadzących i dyrektorzy placówek oświatowych podległych Delegaturze
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku.
8 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli organu prowadzącego z
przedstawicielami działających w Jastrzębiu Zdroju związków zawodowych
pracowników oświaty, którego celem było uzgodnienie zmiany treści regulaminu
wynagradzania nauczycieli w zakresie terminu składania wniosków o nagrody
Prezydenta Miasta. Ustalono zmianę terminu składania wniosków na „do dnia 10
czerwca danego roku kalendarzowego”, co pozwoli na rozpatrzenie złożonych
wniosków jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
Dokonano rozliczenia dotacji dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez Siostry
Salezjanki oraz 27 szkół i placówek niepublicznych za miesiąc styczeń 2010 r. na
łączną kwotę 568 999,94 zł.
Udzielono dotacji dla 2 szkół publicznych i 27 szkół i placówek niepublicznych
działających na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój na łączną kwotę 550 055,08zł.
Trwają prace związane z rozliczeniem subwencji oświatowej na zadania gminy i
powiatu na rok 2010 ogółem : 80 503 015,00 w tym:
- subwencja na zadania gminy wynosi : 39 657 285,00
- subwencja na zadania powiatu wynosi : 40 845 730,00
Rozpoczęto procedurę naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych. Zebrano i przekazano administratorowi firmie VULCAN szczegółowe dane punktów naboru
oraz dane administratorów punktów naboru. Podczas rekrutacji uczniowie będą mogli
korzystać z bazy danych obejmującej niemal całe województwo śląskie.
8 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu JSW S.A. w sprawie
współpracy w zakresie kształcenia w szkołach, uczniów klas o specjalnościach
górniczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.
W trakcie spotkania omówiono zasady organizowania zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych oraz główne założenia do projektu nowego porozumienia z JSW.
W dniach 8-9 marca
Ponadgimnazjalnych.

odbyła

się

10

Giełda

Szkół

Gimnazjalnych

i

.
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–

w zakresie gospodarowania mieniem

Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowych
niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę odnogi gminnej drogi publicznej ul.
Komuny Paryskiej, ul. Maryjowiec, ul. Frysztackiej i ul. Ranoszka.
W drodze darowizny nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości
gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę:
odnogi gminnej drogi publicznej ul. Kościelnej,
gminnej drogi publicznej ul. Majowej.
Zbyto lokale użytkowe w budynku przychodni zdrowia przy ul. Harcerskiej 9 wraz
udziałami w nieruchomości wspólnej.
Zbyto w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną przy
ul. Węglowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z ZHP organizuje akcję ,,Dobry uczynek”, w
ramach której harcerze będą wykonywać drobne prace porządkowe (mycie okien,
sprzątanie mieszkania) u podopiecznych tut. Ośrodka, osób starszych,
niepełnosprawnych. Tą formą pomocy objętych zostanie 19 środowisk.
w zakresie kultury i sportu

–

11 marca w sali kina „Centrum” odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych
sportowców i trenerów „Złoty Jastrząbek”. Wyróżniono 48 zawodników oraz
nagrodzono nagrodami pieniężnymi 89 zawodników i trenerów na łączną kwotę
250.000 zł. Przyznano „Złote Jastrząbki” najlepszemu trenerowi siatkarzy Robertowi
Santilliemu oraz zespołowi KS Jastrzębski Węgiel. 85 zawodnikom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
przyznano stypendia sportowe na łączną kwotę 341.869 zł.
Ogłoszono dwa konkursy na zadanie pn. „Organizacja uprawiania sportu
kwalifikowanego” dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
działających w formie stowarzyszenia w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn. Oferty
można składać do 1 kwietnia.
Zakończono prace związane z organizacją koncertu w V rocznicę śmierci papieża.
28 marca o godz. 19.45 w kościele pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Ks.
J.Popiełuszki 1 odbędzie się koncert pt. TOTUS TUUS” w wykonaniu artystów Opery
Śląskiej w Bytomiu.

–

Miejski Ośrodek Kultury

Od 5 do 26 lutego w placówkach MOK realizowany był blok imprez adresowany
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do dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury”.
Ogółem zorganizowano 112 imprez, w których wzięło udział ok. 4150 osób.
12 marca w Galerii Eπcentrum odbyło się otwarcie wystawy Gabriela Wolskiego
„Malarstwo”. Ekspozycję można zwiedzać do 31 marca.
W kinie Centrum gościliśmy:
- zespół „Łzy” -14.02.
- iluzjonistę Macieja Pola – 19.02.
- kabaret „Hrabi” – 20.02.
- zespół „Stare Dobre Małżeństwo” – 13.03.

–

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Oferta skierowana do dzieci i młodzieży, odpoczywających podczas ferii zimowych w
naszym mieście to przede wszystkim zajęcia sportowe, które odbywały się obiektach
MOSiR-u i salach gimnastycznych jastrzębskich szkół: zajęcia wspinaczki na
sztucznej ścianie, piłka nożna, zajęcia aikido, zimowa akademia tańca, piłka
siatkowa, szkółka szachowa. Obok stacjonarnych zajęć sportowych mieszkańcy mieli
możliwość wyjazdu na narty, na kulig, a także do multikina w Katowicach na seanse
3D. Podczas ferii zimowych z Lodowiska Jastor skorzystało prawie 7500 osób.
W marcu odbył się III Piłkarski Międzynarodowy Memoriał im. G.Kolosy,
A.Stepeckiego i J.Tyszkiewicza w rocznikach 1999 i 2000 w Hali Sportowej
„Omega”. W turnieju wzięły udział 2 reprezentacje Szkółki Piłkarskiej MOSiR oraz
reprezentacje gości z: Węgier, Słowacji, Czech oraz Chorzowa, Bielska Białej i
Głubczyc.
Na sztucznej ściance wspinaczkowej przy Stadionie Miejskim odbył się „Turniej
Czterech Ścianek dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnzjalnych”. W zawodach
wystartowało ok.40 uczestników z całego regionu, zwycięzców licznie reprezentowali
zawodnicy Klubu Wysokogórskiego Jastrzębie.
Niebywale trudny sezon zakończyli hokeiści JKH GKS Jastrzębie, zajęli ostatnie 7
miejsce w PLH.
Natomiast juniorzy JKH GKS w zakończonych w Toruniu Mistrzostwach Polski zajęli
III miejsce.
W najbliższy weekend rozpoczyna się play– off PLS. Siatkarze Jastrzębskiego
Węgla w I rundzie zagrają na lodowisku z Delectą Bydgoszcz.

–

Miejska Biblioteka Publiczna

Zorganizowano spotkania i wykłady:
- „Kobiece meandry” – spotkanie z Bogusławą Magdaleną Pala oraz wieczór poezji,
- „Od niewiasty do feministki. Motyw kobiety w literaturze” – wykład z cyklu „Salon
pisarzy”.
Zorganizowano wystawy:
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- „Kobiety w malarstwie” – wystawa Małgorzaty Rynarzewskiej;
- „Czarnobyl – zatopiony w czasie. Zamki teraźniejszości” – wystawa fotografii
autorstwa Grzegorza Machnika;
- „Zmienności” – wystawa malarstwa Leny Magdaleny Kohut.
W ramach przedsięwzięcia pn. „Zielona Wyspa w Jastrzębiu Zdroju” zorganizowano:
koncert zespołu Stonehenge, wystawę Irlandia i Szkocja w fotografii Elżbiety Chrzanowskiej, lekcje multimedialne, warsztaty artystyczne oraz konkursy czytelnicze i quiz
internetowy. Jest to projekt promujący kulturę, sztukę i literaturę Irlandii dofinansowany ze środków Urzędu Miasta.

–

Jastrzębski Zakład Komunalny

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju
przyjęto do pracy 5 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają
karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne.
W Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w ramach prac społecznie użytecznych
pracowało 7 osób.
Rozstrzygnięto postępowanie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

–

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych
–

4 lutego odbyło sie spotkanie z ekspertem do oceny projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Omówiono
szczegółowo zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków w ramach
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także przedstawiono
zmiany zawarte w znowelizowanej Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.
12 marca upłynął termin składania ofert na konkurs w dziedzinie ochrony i promocji
zdrowia. W wyznaczonym terminie oferty złożyli:
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Jastrzębiu Zdroju
- Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej”
- Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „Amazonek”
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”
- Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś”- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na
realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2010 wynosi
29.460,00 zł.
Przyznano dotacje na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Klubowi Abstynenta „Arka” oraz
Jastrzębskiemu Katolickiemu Klubowi Trzeźwości - na łączną kwotę 100.000,00 zł.
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