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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 22 grudnia 2015 roku
Przedstawiam stan realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się
26 listopada do chwili obecnej.

w zakresie budżetu

Od 24 listopada do 21 grudnia podjęłam dziesięć zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok oraz cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu w zakresie
zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te
spowodowały zmniejszenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta
o kwotę 180 735 zł. Po uwzględnieniu tych zmian oraz uchwały Rady Miasta z 14 grudnia
2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok
i projektu uchwały Rady Miasta złożonego na sesję 22 grudnia plan budżetu miasta na 2015
rok kształtuje się następująco:
dochody ogółem wynoszą 372 219 119 zł,
wydatki ogółem wynoszą 378 175 691 zł,
przychody wynoszą 6 071 697 zł,
rozchody wynoszą 115 125 zł.
Deficyt budżetu miasta na 2015 rok wynosi 5 956 572 zł, co stanowi 1,6% dochodów ogółem.

Powiatowy Urząd Pracy
1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
Stopa bezrobocia w październiku 2015 roku:
- w Polsce 9,6%,
- województwo śląskie 8,1%,
- podregion rybnicki 7,9%,
- w Jastrzębiu-Zdroju 7,3%.
W listopadzie 2015 roku
- w ewidencji znajdowało się 2906 osób bezrobotnych, w tym 1761 kobiet (60,6%),
- zarejestrowano 446 bezrobotnych, dokonano 472 wyłączeń z ewidencji Urzędu,
- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 276,
- liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 144.
2. Zawarto 21 umów aktywizacyjnych, w tym 12 o przyznanie jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
3. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – projekt „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (I)”. Od początku realizacji wsparciem objęto
232 osoby bezrobotne.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – projekt „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pacy w JastrzębiuZdroju (I)”. Od początku realizacji wsparciem objęto 85 osób bezrobotnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi
umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w grudniu 2015 r.:
1. Liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3.
2. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności poprzez prace
społecznie-użyteczne – 9.
3. Liczba skazanych skierowanych przez sąd, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie – użytecznych – 3.
II. Inwestycje w trakcie realizacji:
Cieszyńska 101 – wykonanie robót termomodernizacyjnych w zakresie remontu
i uzupełnienia izolacji termicznej, wymiany drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz
remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie
typu LED, wykonania zasilania dla nowopowstałych źródeł ciepła i chłodu oraz urządzeń
pomocniczych.
III. Czynności w zakresie administrowania:
- przejęcie 1 lokalu użytkowego oraz 3 lokali mieszkalnych,
- przejęcie komisyjne 1 lokalu socjalnego,
- zasiedlenie 6 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali socjalnych,
- przekazanie 1 lokalu użytkowego w związku z rozpoczynającymi się umowami
zobowiązaniowymi,
- przekazanie 3 lokali mieszkalnych na potrzeby OPS.

Jastrzębski Zakład Komunalny

I. Działalność bieżąca:
1. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe w łącznej wysokości 88 690,10 zł.
2. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 26 psów, wydano do adopcji ze
schroniska 10 psów, odłowiono z terenu miasta 1 dzikie zwierzę.
3. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 3,9 tony odpadów.
4. Zebrano 5 dzikich wysypisk śmieci o łącznej masie 4,5 t.

5. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim przyjęto do pracy 14 osób,
które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności
z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
6. Wykonano remont dwóch odcinków dróg wewnętrznych na terenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
II. Inwestycje:
1. Zakończono budowę kwartałów C i D w ramach rozbudowy cmentarza komunalnego przy
ul. Okrzei. Łączny koszt robót to 1 533 939,13 zł.
2. Wykonano 2 szt. silosów żelbetowych z zadaszeniem do składowania odpadów przy
Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Koszt robót budowlanych wyniósł
35 000,01 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wraz z członkami Jastrzębskiego Stowarzyszenia „ Dar Serca” 4 grudnia poprowadzono
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych objętych pracą asystentów rodzin
i kandydatów rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięło udział około 70 dzieci, wszystkie
zostały obdarowane prezentami zakupionymi ze środków ze sprzedaży biletów na spektakl
muzyczny „MY FAIR LADY”.
2. Z udziałem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 12 grudnia po raz drugi
zorganizowano wigilię dla rodziców i dzieci z rodzin zastępczych.
3. 21 grudnia wraz z 50 klientami Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczono w spotkaniu
wigilijnym.
4. 24 grudnia wraz z klientami i pracownikami noclegowni zorganizowane zostanie spotkanie
wigilijne.
5. Od 7 do 11 grudnia trwała kampania „Biała Wstążka”. W tym czasie w Galerii Jastrzębie
rozdawane były ulotki informacyjne o miejscach i instytucjach, w których osoby dotknięte
przemocą mogą uzyskać pomoc i wparcie. Stowarzyszenia, które w tym roku wsparły
kampanię to: „Biały Miś”, „ Amazonki”, Klub Judo Koka, „Otwarte Drzwi”, ZHP. Przez cały
tydzień członkowie stowarzyszeń i zespołu interdyscyplinarnego rozdawali białe wstążeczki,
będące symbolem kampanii.
6. Po raz kolejny włączono się w ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek” zorganizowaną przez
Stowarzyszenie „Piękne Anioły” pod honorowymi patronatami Ministra Pracy i Polityki
Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Akcja ma na celu zbiórkę środków czystości dla
dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zebrane środki czystości pracownicy socjalni rozdysponowali wśród klientów.
7. W ramach projektu „Szlachetna Paczka” organizowanego przez Stowarzyszenie „Wiosna”
wytypowano 25 rodzin celem zapewnienia im wsparcia w postaci paczki.

8. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 od
września do grudnia rozdysponowano 41 ton żywności w oparciu o 7 dostaw
z Chorzowskiego Banku Żywności.

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

I. Zadania w trakcie realizacji:
1. Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ulicą Boczną.
2. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miasta.
3. Przebudowa ul. Witczaka
4. Modernizacja boisk – ul. Bogoczowiec oraz przy Szkole Podstawowej nr 16.
5. Remont chodnika przy ul. 1 Maja.
II. Zakończono roboty na zadaniu: Inhalatorium zasilane wodami solankowymi w Parku
Zdrojowym – 21 grudnia obiekt przekazano MZN do użytkowania.

w zakresie gospodarki komunalnej

1. Zawarto umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój z firmą Transgór S.A z siedzibą w Rybniku oraz z firmą Eko
M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. z siedzibą w Rybniku.
2. Wykonano nasadzenia 158 drzew liściastych i iglastych oraz 3200 sztuk krzewów.
3. W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 41 sztuk pojemników do segregacji dla szkół
podstawowych.
4. Ogłoszono konkurs dla mieszkańców „Segregacja odpadów komunalnych na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój – opowiadanie edukacyjne”.

w zakresie polityki gospodarczej, programowania i funduszy pomocowych

I. W zakresie polityki gospodarczej
1. 15 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. Przedmiotem Zgromadzenia Spółki było wyrażenie zgody na nabycie
nieruchomości położonej na terenie Gminy Knurów, Gminy Żory oraz na zbycie
nieruchomości położonej na terenie Gminy Knurów, Gminy Ujazd, Gminy Żory.

II. W zakresie programowania i funduszy pomocowych:

1. Trwa proces opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta JastrzębieZdrój. Trwają prace nad projektami rewitalizacyjnymi wprowadzanymi do LPR-u.
2. Prowadzone są
prace nad przygotowaniem wstępnej fiszki projektowej pn.
„Transgraniczne EKOMUZEUM Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”, która będzie
składana do konsultacji do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu w styczniu
2016 r. Kompletny projekt będzie składany do oceny w marcu 2016 r. W tym temacie
odbywają się regularne spotkania oraz prowadzona jest korespondencja z przedstawicielami
Karwiny i Hawierzowa – partnerami projektu.
3. Odbywa się bieżąca współpraca z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – przygotowano
harmonogram składania projektów w trybie konkursowym na 2017 r.
4. 10 grudnia przedstawiciele miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Dolni Vitkovice z Ostrawy
uczestniczyli w wizji lokalnej na terenie byłej KWK Moszczenica celem podjęcia kroków
zmierzających do rewitalizacji terenu oraz przygotowania wspólnego transgranicznego
projektu w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
5. W ramach trwałości polsko-czeskich projektów pn. „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się
języka przez zabawę” wśród jastrzębskich szkół podstawowych oraz przedszkoli zostały
rozdystrybuowane publikacje.
6. Rozdystrybuowano pakiety publikacji pn. „Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza po Karwinie
oraz po Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju” wydanej w ramach projektu pn. „Odwiedź
sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Publikacje zostały przekazane do jastrzębskich szkół podstawowych, filii
bibliotek, wydziałów urzędu, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy regionalnej „Olza” oraz
do partnera projektu – miasta Karwina.
7. Wspólnie ze Strażą Miejską oraz partnerem projektu miastem Karwina został
przygotowany i złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu wniosek
projektowy pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie
i Jastrzębiu-Zdroju”. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy
transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju, tak aby usługi publiczne
świadczone przez te służby mogły jak najlepiej służyć polskim i czeskim mieszkańcom.
Projekt zakłada organizację szkoleń językowych, spotkań na wspólnych konferencjach oraz
zakupu systemu komunikacyjnego z zasięgiem i wykorzystaniem po obu stronach granicy
oraz systemu do oznakowania i rejestracji rowerów.

w zakresie informacji i promocji

1. W ramach Jarmarku Świątecznego zorganizowano stoisko promocyjne miasta. W związku
z prowadzonymi działaniami zakupiono czapki świąteczne, ślizgacze oraz sanki.

2. Trwa konkurs „Ale jazda”, w którym do zdobycia jest 10 sztuk sanek oznakowanych logo
miasta i napisem „Ale jazda!”.
3. Na fanpage'u miasta na Facebooku przeprowadzono konkurs, w którym do zdobycia były
płyty zespołu Coria z autografami członków grupy.
4. Przygotowano 13-planszowy kalendarz na 2016 rok, na stronach którego znajdują się
zdjęcia znanych osób związanych z Jastrzębiem-Zdrojem. Prezentacja kalendarza z udziałem
kilku jego bohaterów odbyła się 8 grudnia podczas konferencji prasowej.

w zakresie mienia

I. Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Prezydent
miasta przedstawia okresowo informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36
ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7. Żądania, o
których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 w/w ustawy dotyczą żądania od gminy:
- odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
- wykupu nieruchomości lub jej części
w przypadku, gdy w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego korzystanie
z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Ustawodawca dopuszcza
zaspokojenie powyższych żądań na drodze zaoferowania właścicielowi zamiennej.
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono w/w roszczeń w związku z uchwaleniem lub
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Z uwagi na upływ okresu, w którym
zbycie nieruchomości powoduje naliczenie opłaty planistycznej nie było podstaw do ustalenia
przedmiotowej opłaty, gdyż roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3 i 4 można zgłaszać
w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące.
II. Wydział:
- nabył do zasobu nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną przy ulicy Żwirowej,
o powierzchni 0,0294 ha przeznaczoną pod rozbudowę gminnej drogi publicznej,
- nabył do zasobu nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną przy ulicy
Świerklańskiej, o powierzchni 0,0027 ha przeznaczoną pod rozbudowę powiatowej drogi
publicznej,
- sprzedał w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0278 ha
położoną przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Połomskiej na poprawę zagospodarowania działki
przyległej,
- sprzedał w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0691 ha
położoną przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Połomskiej na poprawę zagospodarowania działki
przyległej.

w zakresie zarządzania kryzysowego

1. Zgodnie z „Planem zamierzeń na 2015 rok”, 8 grudnia odbyło się szkolenie dla członków
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, natomiast 18 grudnia odbyło się szkolenie dla pracowników zakładów pracy
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
2. Zgodnie z harmonogramem spotkań Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie Miasta, 17
grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie rady (sybiracy,
kombatanci) oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z radą.

w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa

I. W roku 2015 udzielono osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji.
1. Z zakresu ochrony powietrza dotacją objęto:
- urządzenia grzewcze tj. kotły węglowe z automatycznym podajnikiem, kotły gazowe, kotły
olejowe, kotły na biomasę, kotły elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci c.o. w ilości 205
sztuk na kwotę 602 284,99 zł
- urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. kolektory słoneczne, pompy
ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperatory w ilości 56 sztuk na kwotę 146 225,78 zł.
Ochrona powietrza razem 261 sztuk na kwotę 748 510,77 zł.

2. Z zakresu ochrony wód dotacją objęto:
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej - 148 sztuk na kwotę 153 740,89 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21 sztuk na kwotę 73 100,00 zł.
Ochrona wód razem - 169 sztuk na kwotę 226 840,89 zł.
Suma powietrze + woda - 430 sztuk - 975 351,60 zł

w zakresie edukacji

1. Wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego czterem nauczycielom, którzy
w listopadzie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015
roku – „Wyprawka szkolna” i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach (na
podstawie składanych sprawozdań przez placówki oświatowe w Jastrzębiu).

3. Wypłacono dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, 2 szkół publicznych
prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, 1 poradni
logopedycznej, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w wysokości
608 037,32 zł.

w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej

1. Wydano 242 decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 1054 dodatki
mieszkaniowe na kwotę 238 251,60,zł. Wydano 69 decyzji w sprawie dodatku
energetycznego na kwotę 5008,30zł.
2. 26 listopada oraz 10 grudnia odbyły się posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w celu zaopiniowania złożonych wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
oraz rozpatrzenia spraw ogólnych przedłożonych komisji.
3. Zakupiono laser okulistyczny z wyposażeniem na użytek Oddziału Okulistycznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2. Przekazanie sprzętu w bezpłatne
użytkowanie odbyło się 22 grudnia.
4. Zakupiono wannę do hydromasażu z wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Przekazanie w bezpłatne użytkowanie aparatury medycznej
nastąpiło 14 grudnia.
5. W ramach XVII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia:
- 3 grudnia odbył się Finał XIII Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu
- zakończono realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Wykrywanie wad
postawy wśród dzieci klas pierwszych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu
miasta Jastrzębie-Zdrój.” Programem objęto 1150 uczniów klas pierwszych oraz 662 uczniów
klas piątych, łącznie przebadano 1812 dzieci. Wyniki badań pokazują, że ponad 66%
przebadanych dzieci obarczonych jest różnym rodzajem wad postawy.

MBP, MOSiR, MOK

I. Wydarzenia w bibliotece:
1. Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece: przedstawienie teatralne „Dziadek do orzechów”,
rozstrzygnięcie ogólnomiejskiego konkursu plastycznego Mikołaj w Bibliotece, warsztaty
artystyczne.
2. Promocja najnowszej książki Hanny Pasterny „Moje podróże w ciemno”.
3. „Zakątki świata oczami obieżyświata – Armenia” – spotkanie z Marcinem Konskiem.
4. „Babiniec: Śląskie zwyczaje świąteczne” spotkanie z Eweliną Kuśką.
5. „Surfujący Senior: Świąteczne e-maile” warsztaty komputerowe.
6. Wystawa książki autorskiej Martyna Rupa w Galerii „Pod Sową”.
II. Imprezy MOSiR

1. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się zimowe zmagania uczniów jastrzębskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w piłce nożnej. W XII Mistrzostwach
Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej udział wzięło 18 drużyn.
2. 13 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rozegrany został III Międzynarodowy Turniej
Halowy o Puchar Dyrektora MOSiR. W imprezie udział wzięło osiem drużyn z Polski, Czech
i Słowacji. Najlepsi okazali się młodzi piłkarze z zaprzyjaźnionego MFK Rużomberok.
3. 19 grudnia na lodowisku JASTOR odbyła się impreza dla najmłodszych – Flow Fireshow Fire&light Show wraz z Mikołajem na Lodzie. Najmłodsi wraz z rodzicami uczestniczyli
w konkursach z nagrodami.
III. Imprezy MOK
1. 6 grudnia w kinie „Centrum” zorganizowany został „Mikołaj dla dzieci”.
2. Od 11 do 13 grudnia na parkingu przed kinem „Centrum” odbył się „Jarmark świąteczny”.
Poza straganami z rzemiosłem artystycznym, żywnością regionalną itp. zorganizowano wiele
atrakcji towarzyszących. Były to: kolędowanie z uczniami jastrzębskich przedszkoli
i jastrzębskimi artystami, koncert Big Bandu KWK „Borynia”, gotowanie na scenie
z mistrzami kuchni hotelu „Dąbrówka”, konkurs na najdłuższy saneczkowy pociąg, koncert
„Śląskiego Trio Piotra Szefera” i wiele innych.
3. 16 grudnia w kinie „Centrum” odbył się finał XXV Jubileuszowego Przeglądu Jasełek.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
- przedszkola: III miejsce PP nr 7, II miejsce PP nr 18, I miejsce PP nr 21,
- szkoły podstawowe: wyróżnienie SP nr 4, wyróżnienie SP nr 1, III miejsce SP nr 12, II
miejsce SP nr 23, I miejsce SP nr 10,
- gimnazja: II miejsce Gimnazjum nr 11, II miejsce Gimnazjum nr 1, I miejsce ZS nr 9,
- szkoły ponadgimnazjalne: II miejsce ZS nr 3, II miejsce ZSZ,
- parafie: II miejsce Parafia św. Brata Alberta, II miejsce Parafia NMP Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej, II miejsce Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
4. Do 29 stycznia w Galerii Historii Miasta można zwiedzać wystawę „Kopalnia
Moszczenica. 1965-2000”. Ekspozycja prezentuje archiwalne fotografie, dokumenty
i pamiątki związane z działalnością nieistniejącej już kopalni, w której węgiel był
wydobywany w latach 1965-2000.
Spotkania
4 narady prezydenckie
3 narady z wnioskami
1 narada komunalna
1 narada z naczelnikami wydziałów
2 konferencje prasowe
2 wyjazdy do Warszawy w celu włączenia Jastrzębia-Zdroju do programu Polska 3.0 oraz
spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka

i Rzecznikiem Praw Obywatelskich (Dom Solidarności)
Grudniowe spotkania wigilijne m. in. z kombatantami, dziennikarzami, organizacjami
pozarządowymi.
Podsumowanie roku 2015.
Pozyskano 1 258 068 zł z rezerwy rządowej na termomodernizację SP nr 4, a także
dofinansowanie projektu związanego z budową i rozbudową dróg (ul. Kasztanowa
i DGP) w kwocie 2 730 000, 00 zł

W zakresie inwestycji:
Wykonano projekty: na przebudowę ul. Wolności (136 038 zł), wiaduktu wraz z drogami
dojazdowymi w ciągu drogi 933 (325 175 zł), ul. Świerklańskiej (61 254 zł), kanalizacji
deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi (88 000 zł), ul. Rolniczej wraz
z oświetleniem (31 564, 74 zł), ul. Kazimierza Wielkiego (66 297 zł), parkingu przy ul.
Płonki (92 250 zł), SP nr 1 na potrzeby PP 7 (84 734 zł), placu zabaw przy ul. Karola Miarki,
przy PP nr 13 (14 800 zł), budowy sali gimnastycznej przy ZS nr 9 (121 000 zł), adaptacja
budynku SP 19, na przebudowę Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP nr 11 (28 000 zł),
oświetlenie ul. Dybów, Kombatantów, Wesołej (57 227, 16 zł), budowa ścieżek rowerowych
(155 000 zł), przebudowa boiska przy ul. Moniuszki (inwestycja współfinansowana przez
Kamila Glika), rozbudowy infrastruktury – park do Street Workoutu (ponad 6 tys. zł),
Łazienki III - projekt na etapie zmian pod kątem wykorzystania środków na rewitalizację.
Zakończone i realizowane są: przebudowa ul. Komuny Paryskiej - II i III etap wraz
z kapliczką (w ramach projektu Dostępna Granica, koszt: 303 899, 40 zł), budowa chodnika
przy ul. Świerczewskiego (159 228, 48 zł), rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o 17
nowych lokalizacji (1 254 856, 95 zł), budowa inhalatorium solankowego w Parku
Zdrojowym (oddanie do użytku zaplanowane na koniec grudnia 2015 r.), wykonanie robót
drogowych, chodników i wjazdów w projekcie „Budowa drogi głównej południowej na
odcinku od DW 933 ul Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do autostrady A1 w Mszanie (ponad
540 tys. zł), budowa aktywnych przejść dla pieszych (47 tys. zł), budowa boiska wraz
z parkingiem przy ul. Bogoczowiec (891 222, 20 zł), przebudowa ul. Witczaka (zakończenie
w XI 2016 r., koszt: 2 371 301, 00 zł), zakup wiat przystankowych (75 tys. zł), budowa drogi
publicznej – łącznika ul. Gagarina z ul. Boczną (w latach 2015-2016, 1,1 mln zł), przebudowa
placu przy ul. A. Bożka (336 tys. zł), budowa parkingu przy ul. Ruchu Oporu (12 tys. zł),
budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 16 w Moszczenicy (1,3 mln zł), przebudowa
budynku starej szkoły przy ZS 12 na os. 1000-lecia (429 tys. zł), termomodernizacja
i przebudowa SP 4 (2,5 mln zł), budowa oświetlenia ulic (170 tys. zł), przebudowa ul.
Witczaka (2,3 mln zł), powstanie Centrum Logistycznego – trwają rozmowy z JSW, JSK,
JKI, OKIP i Godowem oraz Gorzycami, budowa Strefy Centrum - inwestor wystąpił
o pozwolenie na wycinkę drzew, czynione są starania o odebranie właścicielowi budynku
starego sądu w Zdroju bonifikaty ze sprzedaży (50%), naliczenie zaległego podatku od
powierzchni użytkowej i gruntu 5 lat wstecz.
W zakresie remontów:
• Remonty cząstkowe dróg i ulic (1 600 000 zł)

• Prace awaryjne (625 019 zł), wykonanie oznakowania poziomego w ilości 10 000 km2
• Remonty chodników przy ul. Górniczej, Śląskiej, Bogoczowiec, Piastów,
Kondziołowiec, Poznańskiej, Wiejskiej, Ruchu Oporu, Pszczyńskiej, 1000lecia,
Kusocińskiego, traktu pieszego Kusocińskiego-Marusarzówny, 1 Maja, Moniuszki
(ogółem na kwotę 573 627, 08 zł)
• Remonty schodów - ul. Św. Katarzyny, Wielkopolskiej w rejonie budynku 35, 36,
w jarze południowym (na kwotę 163 721, 16 zł)
• Remont barier i poręczy (100 000 zł), słupów oświetleniowych (100 000 zł)
• Remonty dróg gruntowych przy ul. Wiejskiej-Dąbrowskiego, odnogi Komuny
Paryskiej, Tęczowej, odnogi Żytniej, Herberta, utwardzenie bocznej odnogi ul. działka
202/44, wykorytowanie i utwardzenie odcinka Komuny Paryskiej, Łanowej
i Przemysłowej (na kwotę 547 000 zł)
• Remont DPS (178 246, 58 zł)
• Remont mostu przy ul. Świerklańskiej (47 930 zł)
W zakresie polityki społecznej:
• Rada Pożytku Publicznego. Działania tego ciała doradczego opierać się będą na
wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla organizacji pozarządowych.
• Rada Pożytku Publicznego. Działania tego ciała doradczego opierać się będą na
wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla organizacji pozarządowych.
• Działania przeciwdziałające alkoholizmowi. Odbywały się rozmowy z kuratorami,
pedagogami. Planujemy zmianę wydatkowania środków (PIK).
• Klub Integracji Społecznej. Będzie funkcjonował od stycznia.
• Punkt Interwencji Kryzysowej. Będzie funkcjonował od stycznia.
• Program świadczeń wzajemnych. Wprowadzony w listopadzie 2015 r. Celem
programu jest możliwość odpracowania zadłużeń czynszowych.
• Podatki. Zniesiono podatek od psów. Podatek od nieruchomości zwiększono lub
zmniejszono w zależności od nieruchomości.
W zakresie oświaty:
• Likwidacja SKUU. Od IX finansowanie zostało urealnione, oparte na 3 filarach:
media, wydatki rzeczowe, etaty pedagogiczne zgodnie z projektem.
• Dodatki za wychowawstwo i funkcyjne. Ukończono prace nad nowym regulaminem
przyznawania dodatków.
• Plan rozwoju oświaty. W trakcie opracowywania. Planujemy zmianę sieci szkół,
dostosowując ją do współczesnych potrzeb.

W planach jest też urealnienie etatów niepedagogicznych i dostosowanie ilości osób
sprzątających do sprzątanej powierzchni tak, by był to porównywalne w placówkach.
W zakresie budownictwa mieszkaniowego:
• TBS. Przygotowano program rozwoju budownictwa wraz z możliwością pozyskania
środków zewnętrznych.
• Mieszkania chronione przy ul. Szarych Szeregów. Oddano 3 lokale przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.

• Losowanie mieszkań do remontu. Na te potrzeby oddano 70 mieszkań.
• Pustostany - Kaszubska. Zdecydowano o przekazaniu do TBS gruntu wraz
z budynkiem, celem budowy mieszkań czynszowych, komunalnych i socjalnych.
• Budownictwo mieszkań w Zdroju. Zmiana w starym projekcie, dostosowanie do
obowiązujących wymogów.
W zakresie projektów unijnych:
• ŁAŹNIA (MOSZCZENICA) - etap koncepcji. W planach jest stworzenie obiektu
w ramach ochrony międzynarodowego dziedzictwa postindustrialnego. Teren ma
zostać zrewitalizowany na potrzeby przygranicznego ruchu turystycznego.
• UL. WYZWOLENIA - przygotowano fiszkę projektową i wykonano projekt.
• ŚCIEŻKI ROWEROWE - wykonano projekt, przygotowywany jest kosztorys.
• OWN - wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, przygotowano kosztorys
inwestycji.
• ODWIEDŹ SĄSIADA - wykonano publikację, postawiono kosze, tablicę
pamiątkową, zrewitalizowano alejkę parkową.
W zakresie komunikacji z mieszkańcami:
• Platforma konsultacyjna. Serwis ma na celu bieżący dialog z mieszkańcami, a także
zapoznawanie z planowanymi inwestycjami i projektami, ale przede wszystkim
zachęcenie do współdecydowania o losach miasta.
• "O mieście bez politykowania". Cykl comiesięcznych spotkań z mieszkańcami
miasta, podczas których omawiane są najistotniejsze z perspektywy mieszkańca
sprawy.
• "Zapytaj Prezydenta". Videoblog, w którym Prezydent miasta odpowiada na pytania
nadesłane przez mieszkańców.
W zakresie kultury i sportu:
• Rada Sportu. Rada pracuje nad strategią sportu w mieście.
• Dodatkowa dotacja na sport. Ukończono prace nad nowym regulaminem.
• Śnieg w środku lata. Akcja przeprowadzona w upalne dni. W mieście rozlokowane
zostały kurtyny wodne, pod Halą Widowiskowo-Sportową pojawił się śnieg
z lodowiska. Akcja odbiła się szerokim echem w ogólnopolskich mediach (TVN
i Polsat News).
• Rada kultury. Rozpoczęła swoją działalność w grudniu. Pracować będzie nad
stworzeniem strategii kultury dla miasta.
• Wydarzenia na OWN. Odbyły się 3 pikniki na OWN, zachęcające mieszkańców do
przebywania w tym kultowym dla miasta miejscu.
• Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
W zakresie gospodarki:
• Rada biznesu. Została powołana w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla
rozwoju przedsiębiorczości i miasta.
• Jastrzębski Klaster Innowacji. Współpraca z klasterm polega na wymianie
doświadczeń oraz poszukiwaniu możliwości inwestowania na terenach miasta.

• KSSE. Trwa proces włączania terenów do strefy ekonomicznej - złożono odpowiednie
dokumenty w ministerstwie. Wraz ze strefą realizowany jest projekt K2 dla ZS nr 6,
polegający na regularnych praktykach u pracodawców.
• Inwestycja w polu Bzie. Na ukończeniu są prace związane z inwestycją firmy Elplast
+.
• Włoski inwestor. Na ukończeniu są prace związane z wejściem do strefy inwestora,
który rozpocznie prace w nowym roku.

