Jastrzębie-Zdrój, 28.09.2017 r.
IP. 0057.00007.2017
Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 28 września 2017 roku
Od 22 czerwca do 28 września zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu

I. Od 23 czerwca do 21 września podjęłam dwadzieścia zarządzeń w sprawie zmiany

budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok oraz dziewięć zarządzeń w sprawie zmiany
budżetu w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków o kwotę
2 020 884,17 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały

złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2017 rok kształtuje się następująco:
1.

dochody ogółem wynoszą 403 749 331,68 zł,

3.

przychody wynoszą 24 104 649,29 zł,

2.
4.
5.

wydatki ogółem wynoszą 427 648 253,97 zł,
rozchody wynoszą 205 727,00 zł.

deficyt budżetu miasta na 2017 rok wynosi 23 898 922,29 zł, co stanowi 5,92%

dochodów ogółem.

II. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia

brutto. Wynika z nich, że wynagrodzenie brutto w naszym mieście osiągnęło najwyższy
poziom w Polsce i wynosi 6 131,62 zł.

Informacja ta jednak nie jest miarodajna i nie znajduje odbicia w poziomie osiąganych

dochodów brutto przez jastrzębian i tym samym wysokości miejskich dochodów

budżetowych. Powodem jest to, że dane GUS uwzględniają wszystkie zarobki wypłacane
przez średnie i duże firmy mające siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju, nawet dla pracowników,

którzy nie są mieszkańcami miasta, a przykładowo zajmują wysokie stanowiska
w
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mikroprzedsiębiorstwa (tzn. firmy zatrudniające poniżej 10 osób), w których zarobki brutto są
dużo niższe.

Przyjmując dane GUS, miasto musiałoby uzyskać w 2016 roku około 188 mln zł udziałów

w PIT, a uzyskało 105 mln zł, czyli 83 mln zł mniej. Należy pamiętać, że budżet miasta
zasilany jest udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych wypracowanym tylko
i wyłącznie przez jastrzębian.

Według posiadanych danych szacuje się, że wynagrodzenie brutto przeciętnego

jastrzębianina mieści się w przedziale od 3,5 tys. zł do 3,7 tys. zł. Widzimy więc, że do GUS-

owskiej kwoty brutto 6,1 tys. zł pozostaje daleka droga. Ponadto dane pozyskane z Urzędu

Skarbowego wskazują, że około 90% mieszkańców opodatkowana jest najniższą 18% skalą
podatkową. Dodatkowo, licząc od 2008 roku wprowadzona ulga prorodzinna uszczupliła
budżet miasta o około 73 mln zł (średniorocznie około 8,1 mln zł).

Dokonując porównania z innymi miastami pod względem wielkości dochodów

podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jawi się niezbyt dobry obraz. Współczynnik G

na 2017 rok dla naszego miasta wynosi 1,6 tys. zł, dla Rybnika 1,9 tys. zł, dla miast: Tychy
i Gliwice po ok. 2,1 tys. zł, a dla Dąbrowy Górniczej 2,5 tys. zł. Biorąc pod uwagę ranking

najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce, miasto Jastrzębie-Zdrój zajmuje 469 miejsce
na 2 478 wszystkich miejsc.
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Powiatowy Urząd Pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
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Skierowano 16 osób na szkolenia indywidualne
Wydano 17 bonów szkoleniowych
Skierowano 9 osób na szkolenie grupowe „ABC prowadzenia działalności
gospodarczej”
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Zawarto 2 umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dla 2 osób
Zawarto 10 umów na realizację bonu na zasiedlenie
Zawarto 18 umów w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Zawarto 14 umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia 14 stanowisk
pracy dla skierowanych osób bezrobotnych
Zawarto 110 umów na realizację staży dla 112 osób
Zawarto 31 umów na prace interwencyjne dla 35 osób
Zawarto 26 umów w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia 31 osób
do 30 roku życia.

Pozostałe informacje





Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki efektywności
podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych przez urzędy pracy.
W opublikowanym rankingu PUP w Jastrzębiu-Zdroju znalazł się:
o na 3 miejscu w województwie śląskim w zakresie efektywności
zatrudnieniowej – 87,72%,
o na 1 miejscu w województwie śląskim w zakresie efektywności kosztowej –
8 932,00 zł;
Rozpoczęto realizację projektu konkursowego „Praktyka i praca – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”; okres realizacji do 30.06.2019 r.,
wartość projektu 1 008,88 tys. zł, realizowane instrumenty: staże i prace
interwencyjne;
W oparciu o złożone wnioski dwukrotnie otrzymano środki Funduszu Pracy
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, łącznie w wysokości 150,00
tys. zł.
Miejski Zarząd Nieruchomości

I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Od 12 października 2015 r. deklaracje o przystąpieniu do programu pobrało 116 osób.
Podpisano 63 porozumienia o świadczenia wzajemne. Ogólna kwota zadłużenia wynikająca
z podpisanych porozumień obecnie obowiązujących wynosi 242 433,46 zł. Odpracowano 267
218,75 zł.
II. Inwestycje zrealizowane:
1. Moniuszki 1-3, 5-7 – wykonanie rekultywacji terenu zielonego wokół parkingu,
utwardzenie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji pn.
„Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3, 5-7”.
2. Wrzosowa 4-8-12 – roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni.
II. Inwestycje w trakcie realizacji:

1. K. Paryskiej 14, 16 – opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania
robót termomodernizacyjnych budynków OSP i NZOZ zwiększających efektywność
energetyczną obiektów.
2. Szkolna 5 – przebudowa budynku.
3. Wyspiańskiego 10-12-14 – adaptacja pomieszczeń w zakresie zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń usytuowanych w budynku wielorodzinnym na potrzeby filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4. Wrzosowa 4-8-12 – wykonanie zagospodarowania terenu pod ustawienie pojemników
na śmieci.
5. Wielkopolska 1 a - dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych.
6. Dunikowskiego 5-7 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy.
III. Czynności w zakresie administrowania
1. Przeprowadzono konkurs pisemnych ofert na najem lokali użytkowych pod nazwą „Najem
lokalu za 1 zł za m² czynszu” dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających pierwszą
działalność.
2. Przeprowadzono II edycję konkursu pisemnych ofert na najem lokali użytkowych pod
nazwą „Lokal na kulturę za 1 zł za m² czynszu”.
3. Przekazano 2 lokale użytkowe oraz wynajęto 1 miejsce pod reklamę.
4. Przejęto 8 lokali socjalnych i 10 lokali mieszkalnych. Zasiedlono 9 lokali socjalnych, 1
pomieszczenie tymczasowe i 10 lokali mieszkalnych. Przejęto 1 pomieszczenie tymczasowe.
Przeprowadzono 1 zamianę własności lokalu mieszkalnego na własność prywatną.
Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Prowadzone są prace związane z budową drogi dojazdowej do wagi i placu składowego
przy ul. Dworcowej 17D.

2. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 401 346,00 zł.

3. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 109 psów, 64 psy adoptowano, a 44
zwrócono właścicielom.
4. Zlikwidowano 6 dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano 2,64 tony odpadów.

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 64,8 ton odpadów
niebezpiecznych oraz 37,6 ton odpadów zielonych.
6. Wykonano 520 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 42
interwencje związane z sygnalizacjami świetlnymi oraz wykonano 3 naprawy na napisach
z nazwami osiedli mieszkaniowych.
7. Sprzedano 73,58 m3 drewna opałowego.

8. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy czerwcu 7 osób, w lipcu 9 osób, w sierpniu 10 osób, które

w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności
z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

9. Zakończono prace związane z wymianą piasku na placach zabaw oraz drugą wymianą
piasku w piaskownicach administrowanych przez miasto. Łącznie dowieziono 1411,71
ton piasku.
10. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych o łącznej pow. 194 075 m2.

11. Wykoszono tereny zielone na cmentarzach komunalnych, targowisku miejskim i na
parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej o łącznej pow. 253 502 m2.
12. Wysadzono 8567 szt. kwiatów sezonowych letnich na skrzyżowaniach miejskich, w Parku
Zdrojowym, pomnikach i grobach wojennych. Przeprowadzono rewitalizację terenu
zielonego wokół pomnika przy ul. Pszczyńskiej - Pochwacie. Nasadzono140 szt. bylin.

13. W mieście od lipca działa system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. Od
lipca do 19 września zanotowano 874 aktywne konta / 436 kobiet, 438 mężczyzn/ i 2183
wypożyczeń.
14. Zlecono wykonanie remontu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim
przy ul. Arki Bożka na kwotę 46500,00 zł brutto.
Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 1033 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Pracę socjalną prowadzono w 850 środowiskach.

2. Podjęto 53 interwencje w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 59 środowisk.

4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 66

„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie
207.

Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 537 środowisk.

5. Przeprowadzono 15 wywiadów

środowiskowych na rzecz Wydziału Spraw

Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta.

6. W formie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki
celowe w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiana”,
zasiłki okresowe, zasiłki stałe - objęto 913 świadczeniobiorców, wypłacono 5021
świadczeń.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 1 224 095,82 zł.

7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach

oświatowych, zakup opału, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu
– objęto 593 osoby na kwotę 82 595,00 zł, w tym 32 655,30 zł budżet szkół.
Wydano 2023 decyzje w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka.

8. Prace społecznie użyteczne wykonywało 245 osób, a kwota wypłaconego
wynagrodzenia to 233 053,75 zł.

9. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 6
opiekunów prawnych na łączną kwotę 6784,31 zł.

10. Na terenie miasta funkcjonowało 139 rodzin zastępczych, w których przebywało 183
dzieci. Wydano 44 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 572 087,57 zł.

Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.

11. Zorganizowano 54 spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

12. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego
500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z dodatków korzysta
miesięcznie średnio 147 dzieci, a wydatkowana miesięczna kwota to 73 027 zł.

13. W noclegowni przebywało rotacyjnie 28 osób, a w schroniskach prowadzonych przez

Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim, Chrześcijańskie
Stowarzyszenie

Dobroczynne

w

Rybniku,

Chrześcijańskie

Dobroczynne Łazy umieszczonych było rotacyjne 20 osób.

Stowarzyszenie

14. Usługami opiekuńczymi objęto 111 osób. Wydatkowano kwotę 126 463,00 zł.

15. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób
zaburzonych psychicznie korzystało 5 osób, a kwota 15 320,00 zł.

16. Skierowano 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej, 62 osoby przebywają w DPS
poza miastem Jastrzębie-Zdrój, gdzie miesięczny koszt ich pobytu to kwota
458 027,00 zł, 2 osoby same regulują pełną odpłatność za swój pobyt.

W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca”przebywa 37 pensjonariuszy.

17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 13
osób.

18. W ramach rehabilitacji społecznej przyjęto 72 wnioski na dofinansowanie na

likwidację barier architektonicznych, barier technicznych, barier w komunikowaniu
się

i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zrealizowano 55
wniosków na kwotę 112 899,15 zł.

19. Wypłacono 83 202,00 zł na dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne dla 52 osób.

20. W ramach zadania „sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” 3
Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie.

21. Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Realizowane są dwa moduły. W ramach modułu I - likwidacja barier

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 23 wnioski. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wypłacono 8 750,00 zł dla 8
osób oraz złożono 2 wnioski na kolejny semestr.

22. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 308 konsultacji, udzielił 28 porad
prawnych i 10 konsultacji pracownika socjalnego.

23. Ośrodek realizuje projekt „O Krok do przodu”. W okresie sprawozdawczym 157

osób korzystało z różnorodnych form wsparcia: zawodowego, psychologicznego,
terapii uzależnień, turnusów rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych.
Straż Miejska

1. Wystawiono patroli – 375
1.1. Pieszych – 37

1.2. Rowerowych – 8

1.3. Zmotoryzowanych - 330

2. Przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 1604

3. Ujawniono wykroczeń za pomocą monitoringu wizyjnego miasta - 150
4. Główne obszary zagrożeń:

4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego - 335
4.1.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku przez osoby bezdomne - 108
4.2. Zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu – 266
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 183

4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 187
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 208

4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 93

5.

Czynności administracyjno – porządkowe :

5.1. Doprowadzono osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania - 8.

5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 8 osób.
5.3. Przeprowadzono kontrole na terenie 145 nieruchomości.

5.4. Na terenie nieruchomości ujawniono 15 przypadków spalania odpadów zabronionych.

6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 233 sprawców wykroczeń.

8.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 11 sprawach o wykroczenie.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 191 sprawców wykroczeń.

9.

Osoby korzystające z badania trzeźwości: 401.

10. Zabezpieczono na terenie miasta wspólnie z policją 6 imprez.

Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego (urodzenia - 339, małżeństwa - 111, zgony - 138).
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 2470.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 1037.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 50.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 10.
Rzecznik Konsumentów
1. Wpłynęło 56 pisemnych wniosków.
2. Udzielono 727 porad.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa zatok autobusowych przy ul. Podhalańskiej.
2. Remont chodnika: ul. 1 Maja, ul. Kaszubska.
3. Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów: Etap I Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego.
4. Budowa siłowni przy ul. Kusocińskiego – II etap.
5. Remont ul. Ludowej.
6. Remont DW 937 ul. Zdrojowa.
7. Budowa oświetlenia ul. Osadników.
8. Podpisano umowę na projekty: „Budowa zatok ul. Warmińska”, „Odwodnienie
ul. Dunikowskiego”, „Instalacja hydrantowa w SP nr 15 i SP nr 13”,
9. Remont ul. Mazowieckiej.
15 września został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 7801 S (ul. Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość postępowań wszczętych – 9.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 31.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 42.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 18
- Publicznym Przedszkolu nr 4
- Szkole Podstawowej nr 16

- Stowarzyszeniu „Klub Jagielloński” z siedzibą w Krakowie
- Zespole Szkół nr 2
- Publicznym Przedszkolu nr 5
- Domu Pomocy Społecznej
- Miejskim Ośrodku Kultury
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 15
- Zespole Szkół nr 11
- Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- Zespole Szkół nr 3
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej wprowadzono 2195 dokumentów.
2. W Platformie Konsultacyjnej przeprowadzono 7 konsultacji projektów uchwał oraz 1
ankietę (ankieta pn. Ankieta "TERAZ JAstrzębie DECYDUJE” – wpłynęło 3386 opinii).
3. Zarejestrowano i rozpatrzono 38 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
4. Przeprowadzono sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych w 4
wydziałach.
5. Wydano 149 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
6. Przeszkolono 22 osoby z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Przeszkolono 39 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 147
- zgłoszeń robót budowlanych - 135
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 177
- inne sprawy z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego - 26
W związku z dwiema sesjami nadzwyczajnymi, które dotyczyły spraw inwestycyjnych
w sołectwach: Ruptawa oraz Bzie informuję, że kontynuowane są prace urbanistyczne
dotyczące sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu
położonego przy ul. Rolniczej i ul. Wspólnej w Bziu, zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W odniesieniu do inwestycji, która miałaby powstać przy ul. Okrzei, informuję że do tej pory
do Prezydenta Miasta nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę w tej
sprawie.
Realizacja zadań w zakresie mienia

 nabyto od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa o łącznej
pow. 2,2638 ha z przeznaczeniem pod ścieżki rowerowe,

 nabyto nieruchomość gruntową o pow. 0,0235 ha pod drogę powiatową ul. Wyzwolenia,

 nabyto nieruchomość gruntową o pow. 0,0053 ha pod drogę gminną ul. ks. Jana
Twardowskiego,

 przygotowano korektę do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta, w użytkowaniu wieczystym miasta oraz Skarbu Państwa,

 prowadzi się postępowanie zmierzające do ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością

położoną przy ul. Katowickiej, wykorzystywaną do celów statutowych Szkoły
Podstawowej Nr 13,

 wydano 6 decyzji w sprawach wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

 przeprowadzono ze stronami rokowania i podpisano 8 adnotacji urzędowych stanowiących

podstawę do spisania protokołów uzgodnień dotyczących wzajemnych rozliczeń z tytułu
scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Okopowej,

 przygotowano 12 protokołów uzgodnień dotyczących rozliczeń z tytułu wypłat

odszkodowań za grunty przejęte pod drogi przez Gminę Jastrzębie-Zdrój, dopłat za różnicę
powierzchni oraz sposobu wniesienia opłaty adiacenckiej,

 przygotowano 20 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości otrzymanych w procesie scalenia i podziału nieruchomości położonych
przy ul. Okopowej,

 prowadzono 16 spraw dotyczących uzgodnienia lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiących własność miasta lub Skarbu Państwa,

 prowadzono 13 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność miasta

lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorowi na cele związane z budową
infrastruktury technicznej.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 53 decyzje administracyjne z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć, gospodarki
odpadami oraz pozwoleń wodnoprawnych. Przeprowadzono 64 postępowania
administracyjne dotyczące zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 199 umów dotacyjnych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) oraz 2 umowy
dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych.
Rozliczono 186 dotacji.
3. Wydano 39 kart wędkarskich oraz 15 zaświadczeń rejestracji sprzętu pływającego.

4. Wydano 83 zaświadczenia dotyczące objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
5. Przyjęto 6 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowe
oczyszczalnie ścieków).
6. Zlecono przeprowadzanie przez okres 1 roku stałych badań jakości powietrza.
Monitoring ten będzie prowadzony w oparciu o pomiary stężeń pyłów rejestrowane
przez 20 detektorów (czujników) zlokalizowanych na terenie miasta.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 420 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wydano 130 decyzji organu podatkowego dot. nadpłat i określających wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wygenerowano do mieszkańców 347 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. W lipcu:
- odebrano 2227,30 [Mg] odpadów komunalnych,
- w PSZOK zebrano 315,99 [Mg] odpadów komunalnych z czego: odpadów zielonych
226,752 [Mg], odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny
89,238 [Mg].
W sierpniu:
- odebrano - 2363,00[Mg] odpadów komunalnych,
- w PSZOK zebrano 256,613 [Mg] odpadów komunalnych z czego: odpadów zielonych
159,390 [Mg], odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny
97,223 [Mg].
5. Wpłynęło 31 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew

6. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:
 wycinkę – 213 szt.

 usunięcie wywałów – 39 szt.

 prace pielęgnacyjne – 72 szt.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. Odbyły się spotkania grup roboczych, a następnie konferencja podsumowująca projekt
pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście
regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Funduszu
Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Wypracowany dokument ma stanowić podstawę do stworzenia średniookresowej
polityki miast uczestniczących w projekcie w zakresie infrastruktury kolejowej oraz
obsługi przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym.
2. Obyła się konferencja podsumowująca „V polsko – czeskie spotkania branżowe”.
Przez siedem miesięcy członkowie poszczególnych grup branżowych: kultura, sport i
turystyka; edukacja, bezpieczeństwo publiczne; młodzież; biznes; samorząd spotykali
się i pracowali nad konkretnymi zagadnieniami i problematyką danego obszaru
tematycznego. W tym czasie odbyło się 18 spotkań, w których łącznie wzięło udział
370 osób reprezentujących 99 instytucji z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawirzowa.
Trwają przygotowania do VI edycji polsko –czeskich spotkań branżowych.
3. Odbyły się:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
- Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fundusz
Górnośląski S.A.
- Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jastrzębska Strefa
Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w likwidacji.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. z siedzibą Katowicach.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach.
- Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz konferencja Gmin
Górniczych poświęcona działaniom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, finansowaniu gmin górniczych oraz działaniom antysmogowym w
kontekście dostępnych programów pomocowych.
- Posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wydano 575 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 3863 dodatki mieszkaniowe na kwotę 894 822,41zł.
Wypłacono 653 dodatki energetyczne na kwotę 9082,80zł.
Wydano 3650 kart seniora. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje 31 instytucji oraz firm
oferujących seniorom ulgi, rabaty czy promocje.
Wydano około 600 kopert życia.
Odbył się Festyn Zdrowia, który zainicjował obchody XIX Jastrzębskich Dni
Promocji Zdrowia.
Ogłoszono konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień przeciwko
grypie osób powyżej 60. roku życia. W ramach programu planuje się zaczepić około
1500 osób.
Odbyła się XXI Promenada Trzeźwości.
W ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami 3”, organizowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, miastu JastrzębieZdrój przyznano 211 915,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Domu

Nauki i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych - 142 065,00 zł oraz Zakładu
Aktywności Zawodowej - 69 850,00 zł.
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 4023 decyzje o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 1857 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 422 pojazdy.
4. Przyjęto 860 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
4. Wydano 775 praw jazdy.
5. Wydano 436 profili dla kandydatów na kierowców.
6. Cofnięto i zatrzymano 67 praw jazdy.
7. Przyjęto 670 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
8. Wydano 120 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
9. Udzielono 845 informacji z ewidencji ludności.
10. Zameldowano 1074 osoby na pobyt stały i czasowy, wydano 269 zaświadczeń o
zameldowaniu lub wymeldowaniu.
11. Wydano 795 kart "Rodzina 3+" i 237 Kart Dużej Rodziny.
12. Wydano 79 decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
13. Wydano 3914 dowodów osobistych.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych
świadczenia
rodzinne i zasiłek
świadczenia z
dla opiekuna oraz
funduszu
świadczenie z
alimentacyjnego
ustawy "za życiem"

Dane za okres 01.01.2017
– 31.08.2017

świadczenie
wychowawcze
"500+"

poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie

30 630 719,38 zł

11 955 382,42 zł

2 295 469,53 zł

61 555
5 709
8 062
2 739
5 386
2 723

50 778
4 050
5 959

5 810
563
772

x

x

liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych decyzji

x

2 394

x

334

Dane dotyczące nowego okresu zasiłkowego (od 01.11.2017r.) i świadczeniowego
(od 01.10.2017r.)
świadczenie
zasiłek rodzinny i
świadczenia z
Dane za okres 01.08.2017
wychowawcze
specjalny zasiłek
funduszu
– 20.09.2017
"500+"
opiekuńczy
alimentacyjnego

liczba złożonych wniosków
liczba wydanych decyzji

5037
2676

1333
189

464
305

Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i rozwoju
1. Dokonano 76 wydań materiałów promocyjnych.
2. Nasze miasto otrzymało nominację w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie Kryształy
PR-u. Jastrzębie-Zdrój o nagrodę rywalizować będzie w dwóch kategoriach: „najlepszy film
promocyjny” oraz „najlepszy biuletyn miejski”.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Zakończono procedurę przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym – łącznie z budżetu miasta zostanie przekazanych 312 150,00 zł.
2. Zawarto 31 umów na usługi artystyczne.
3. Zawarto 5 umów z klubami sportowymi w ramach przyznanych dotacji na rozwój sportu.
4. Zawarto 14 umów na realizację zadań w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań
publicznych z dziedziny kultury i sportu.
5. Zakończono procedurę rozliczenia 8 zadań publicznych realizowanych przez
stowarzyszenia i kluby sportowe.
6. Wpłynęły oferty organizacji pozarządowych na realizacje działań w ramach tzw. „małych
grantów” w następujących dziedzinach:
- w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie-Zdrój, oferta na zadanie:
Jastrzębska Rowerowa Gra Miejska, Poznajemy miasto Jastrzębie-Zdrój - kwota
wnioskowanej dotacji: 8 175,00 zł.
Propozycja stowarzyszenia została przyjęta do realizacji.
- w dziedzinie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”, oferta na zadanie:
„Sterylizacja sposobem na ograniczenie bezdomności zwierząt” - kwota wnioskowanej
dotacji: 3 700,00 zł.
7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2017 - konkurs w trakcie rozpatrywania.
8. Odbyły się posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury
Realizowano cykl imprez w ramach „Wakacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. Odbyło się
237 imprez, w których wzięło udział ponad 15000 uczestników. Były to m.in.:
 Koncerty z cyklu „Jastrzębskie Lato Muzyczne”
 Dni Miast Partnerskich












XXI Sierpniowa Promenada Trzeźwości
„Muzyczne środy”
Seanse Filmowe w ramach „Letniego Kina Parkowego”
Wakacyjne warsztaty artystyczne „Parking Sztuki”
Wakacyjny Teatr Rodzinny
Wycieczki do Krakowa, Żywca i Bystrej
Wakacyjne Tai Chi
Warsztaty chemiczne dla dzieci pt. „H2O zgadnij co”
Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży „Robokids”
Zabawy i konkursy plastyczne, edukacyjne i sportowe realizowane w świetlicach
MOK-u
 Warsztaty dogoterapii dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe
 Prelekcje Straży Miejskiej w świetlicach MOK-u
Odbył się Piknik w PRL-u.
WYSTAWY:
- wystawa Kariny Czernek USZYJĘ SIEBIE OD NOWA
- wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”
- „Viva Basket!” wystawa polskiego i norweskiego plecionkarstwa
- wystawa malarstwa Magdaleny Barczyk-Kurus i Łukasza Kolmana pt.: „MISTERIUM
ŚWIATŁA”
- wystawa „Bad Jastrzemb - śląski kurort w czasach pruskich”.
- „Historia jastrzębskiego boksu”
Miejska Biblioteka Publiczna
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 616 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:


TRANSGRANICZNE ZACZYTANIE / ČTENÍ BOŘÍ HRANICE – projekt
adresowany do młodzieży z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.
 WAKACYJNA AKADEMIA – międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży
i dorosłych
 Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj: Ganbare! Warsztaty umierania Katarzyny Boni
oraz Życie i los Wasilija Grossmana – spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki;
 Filozofia praktyczna, czyli słów kilka o etyce – spotkanie w ramach cyklu Filozofia
dla każdego;
 Odkurzamy klasyków: Tomasz Mann oraz Papierowe miasta: Neapol – literackie
prezentacje przy filiżance kawy;
 Telewizja i filmy on-line – warsztaty komputerowe w ramach cyklu Surfujący Senior;
 Kino Andrzeja Wajdy – wykład z cyklu Spotkania z kulturą;
 Zwariowane lato z Pippi 201 – projekt, w ramach którego zrealizowano: warsztaty
plastyczne, artystyczne, rękodzielnicze, gry literackie, seanse bajkowe, zabawy
ruchowe, warsztaty kuglarskie, spotkania z podróżnikiem, dziennikarzem, wycieczkę
do stadniny koni.
 Teatrzyk Kamishibai w Bibliotece: WYPRAWA NA KSIĘŻYC

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Akcja „Wakacje z MOSiR-em” poza stałymi propozycjami skierowanymi głównie do dzieci i
młodzieży została wzbogacona o ofertę dla całych rodzin jak: Nocny Rajd Rowerowy, w
którym padła rekordowa frekwencja około 250 uczestników, wycieczki do Wrocławia, Zatoru
oraz do Istebnej.
W projekcie Ectreme City uczestniczyło około 1000 dzieci.
Rekordową frekwencją na mapie całego Śląska cieszyła się impreza dla amatorów zawodów
rowerowych MTB – BIKE ATELIER MTB MARATON - na starcie zameldowało się
niemal 750 uczestników w kilku kategoriach.
W biegu głównym „Jastrzębskiej Dziesiątki” pobiegli zawodnicy z Ukrainy, Czech, Kenii i
Etiopii. Wśród ponad 900 zawodników było ponad 200 z naszego miasta.
W „Biegu Małego Jastrząbka” wystartowało ponad 250 uczestników.
WYBRANE IMPREZY:
1. Wakacje z MOSiR-em – ilość uczestników
 Wycieczki – około 250
 Zajęcia stałe – około 1000
 Warsztaty Ectreme City – około 1000
 Zawody Rowerowe „Złota Szprycha” – około 100
 Kąpielisko „Zdrój” – około 30 tys.
2. Imprezy inne – ilość uczestników
 BIKE ATELIER MTB MARATON - 750
 II Nocny Rajd Rowerowy z okazji 37 Rocznicy Podpisania Porozumienia
Jastrzębskiego – 200
 VII Bieg Uliczny „Jastrzębska Dziesiątka” – ponad 900 uczestników
 IV Bieg Małego Jastrząbka – 250
Spotkania i narady
1. Odbyły się 33 narady z prezydentami, 16 narad z wnioskami oraz 11 spotkań z
naczelnikami
2. Spotkania z:
- prezesem KSSE
- komendantem KPP
- przedsiębiorcami zrzeszonymi w Jastrzębskim Klastrze Innowacji
- mieszkańcami w ramach cyklu „O mieście bez politykowania”
- mieszkańcami w ramach comiesięcznego przyjmowania stron

3. Odbyły się:
- zebrania wiejskie w sołectwach i dzielnicach nt. głosowania nad budżetem obywatelskim
- spotkania komitetu organizacyjnego jubileuszu 55 lat miasta Jastrzębie-Zdrój
- miejskie zakończenie roku szkolnego
- jubileusz 70-lecia chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
- po raz pierwszy organizowany Jastrzębski Dzień Pupila
- Forum Górnicze JSW Pniówek
- Święto Policji w Domu Zdrojowym
- otwarcie Klubu Seniora
- 120-lecie ogrodów działkowych w Polsce, Krajowe Dni Działkowca 2017
- dożynki w sołectwach
- obchody wybuchu II wojny światowej
- Dzień Sybiraka
- 10- lecie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
- konferencja nt. zagospodarowania terenów pokopalnianych w Ambasadzie Republiki
Czeskiej.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

