Jastrzębie-Zdrój, 25.01.2018 r.
IP. 0057.00001.2018

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 25 stycznia 2018 roku
Od 19 grudnia do 25 stycznia zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
W listopadzie 2017 roku:





stopa bezrobocia w Polsce: 6,5%,
stopa bezrobocia woj. śląskie: 5,1%,
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 5,2%,
stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 5,0%.

W grudniu 2017 roku:
•

w ewidencji znajdowało się 1851 osób bezrobotnych, w tym 1185 kobiet
(64,02%),

•

zarejestrowano 475 bezrobotnych, dokonano 358 wyłączeń z ewidencji
Urzędu,

•

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 178,

•

liczba zgłoszonych ofert pracy i aktywizacji: 215.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło PUP za efektywne i skuteczne
działania aktywizacyjne podejmowane w 2017 roku wobec bezrobotnych w województwie
śląskim.
Wybrane działania – grudzień 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawarto 3 umowy na realizację szkoleń indywidualnych
Zawarto 5 umów na sfinansowanie bonu szkoleniowego
Rozliczono umowy w ramach KFS – z 706,00 tys. zwrócono 5% środków
Skierowano 6 osób na szkolenie grupowe „ABC prowadzenia działalności
gospodarczej”
Zawarto 2 umowy na realizację bonu na zasiedlenie
Zawarto 10 umów w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Zawarto 4 umowy na realizację staży (dla 4 osób)
Zawarto 3 umowy na prace interwencyjne dla 3 osób

Oferty pracy
Najczęściej wpływające oferty pracy dotyczyły:
•
Pracownika budowlanego
•
Sprzedawcy
•
Kierowcy.
Realizacja zadań przez Miejskie Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
Od 12.10.2015 r. deklaracje o przystąpieniu do programu pobrały 133 osoby. Do 09.01.2018 r.
podpisano 73 porozumienia o świadczenia wzajemne. Ogólna kwota zadłużenia wynikająca
z podpisanych porozumień obecnie obowiązujących wynosi 258 024,53 zł. Do 31.12.2017 r.
odpracowano kwotę 300 996,88 zł.
II. 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
2017 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 3
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 4
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach programu dla bezrobotnych do 30. roku życia - 5
III. Inwestycje zrealizowane
ul. Gagarina 108, 110, 112 – wykonanie modernizacji instalacji AZART.
ul. K. Paryskiej 9 – opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.
Niestety, zadanie stoi pod znakiem zapytania ze względu na podjętą w grudniu uchwałę Rady
Miasta zmniejszającą limit wydatków na zadaniu.
IV. Czynności w zakresie administrowania
Kontynuacja czynności związanych z przesiedleniem lokatorów z budynku przy ul. Gagarina
116 w związku z planowaną inwestycją przebudowy i nadbudowy budynku.
Przekazano 3 lokale użytkowe, 1 lokal socjalny, 3 lokale mieszkalne.
Przejęto 5 lokali socjalnych, 1 lokal użytkowy i 4 lokal mieszkalny.
Realizacja zadań Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Trwają prace związane z budową placów składowych (skład materiałów sypkich i
drewna) przy ul. Dworcowej 17D.
2. Trwają prace budowlane przy adaptacji pomieszczeń na schronisku dla bezdomnych
zwierząt na kwarantannę i kojce dla kotów.
3. Trwają prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu
budowlanego na schronisku dla bezdomnych zwierząt na pomieszczenia socjalne.
4. Wykonano prace związane z remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.
Norwida.
5. Wykonano prace związane z budową placu składowego przy ul. Dworcowej.
6. Wykonano rozbiórkę obiektów budowlanych przy ul. Okrzei 1.
7. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne o łącznej wysokości 122 729,09 zł.

8. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 42 psy, 14 psów adoptowano, a 13
zwrócono właścicielom.
9. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 14 ton odpadów
niebezpiecznych.
10. Wykonano 75 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 12
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych oraz wykonano 2 naprawy na
napisach z nazwami osiedli mieszkaniowych.
11. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 11 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Sporządzono 388 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 245 środowiskach.
2. Podjęto 15 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 57 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 30
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 89.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 210 środowisk.
5. Przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe 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 1049 świadczeniobiorców, wypłacono
świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 759 335,18 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych, zakup opału, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu
– objęto 583 osoby na kwotę 69 609,73 zł, w tym 46 606,70 zł budżet szkół.
8. Zorganizowano 2 spotkania wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych.
Wydatkowano kwotę 3712,00 zł. Wydano 844 decyzje w indywidualnych sprawach
klientów Ośrodka.
9. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 6
opiekunów prawnych na łączną kwotę 2 563,848 zł.

10. Na terenie miasta funkcjonowały 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 186
dzieci. Wydano 45 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych. Ogółem
wydatkowana kwota na w/w pomoc to 247 113,57 zł. Koordynatorzy pieczy zastępczej
mają pod swoją opieką 31 rodzin.
11. Zorganizowano 18 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
12. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500
plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W grudniu wypłacono
dodatki dla 167 dzieci, a wydatkowana miesięczna kwota to 76 860,22 zł.
13. Kontynuowano zajęcia Szkoła dla Rodziców. Odbyły się 2 spotkania, w których
uczestniczyły rodziny zastępcze.
14. W noclegowni przebywało rotacyjnie 28 osób, a w Schroniskach prowadzonych przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim, Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku umieszczono 26 osób, w tym 1 dziecko.
16. Usługami opiekuńczymi objęto 103 osoby. Wydatkowano 36 068,34 zł.
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych podstawowych korzysta 1 osoba. Koszt to
750,00 zł.
17. Ze specjalistycznych usług dla osób zaburzonych psychicznie korzystały 4 osoby,
a wydatkowana kwota to 3680,00 zł.
18. W domach pomocy społecznej poza miastem Jastrzębie-Zdrój przebywa 66 osób,
gdzie miesięczny koszt ich pobytu to 171 713,01 zł, plus 1 osoba sama reguluje pełną
odpłatność za swój pobyt. W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” przebywa 37
pensjonariuszy.
19. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 14
osób.
20. W ramach rehabilitacji społecznej wypłacono dofinansowanie 6 osobom do udziału
w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 6 094,00 zł. Zrealizowano 4 wnioski na
likwidację barier architektonicznych i technicznych na kwotę 17 776,00 zł.
21. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 107 konsultacji, udzielił 6 konsultacji
prawnych.
Przeprowadzono 7 diagnoz rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Psychologowie PIK-u wzięli udział w 10 zespołach dotyczących oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej.

22. W ramach projektu „O krok do przodu” 42 osoby korzystały z różnorodnych form
wsparcia:

zawodowego,

psychologicznego,

terapii

uzależnień,

turnusów

rehabilitacyjnych, treningów umiejętności społecznych.
23. .W ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”
w mieszkaniu chronionym zamieszkiwało 2 pełnoletnich wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Realizacja zadań w zakresie Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych
1. Wystawiono patroli – 142
1.1. Pieszych – 17
1.2. Zmotoryzowanych – 125
2. Przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 611
3. Ujawniono wykroczeń za pomocą monitoringu wizyjnego miasta – 36
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego - 202
4.1.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku przez osoby bezdomne - 158
4.2. Zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu – 37
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 62
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 62
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 100
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 49
5.

Czynności administracyjno – porządkowe

5.1. Doprowadzono:
- 1 osobę nietrzeźwą do miejsca zamieszkania
- 2 osoby do schroniska dla osób bezdomnych w Wodzisławiu Śląskim
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 7 osób.
5.3. Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 28 nieruchomości.
5.4. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 46 nieruchomości.
5.5. Na terenie nieruchomości ujawniono 2 przypadki spalania odpadów zabronionych.
Nałożono mandaty karne w wysokości 500 zł.
6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 27 sprawców wykroczeń.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 59 sprawców wykroczeń.

8.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 9 sprawach o wykroczenie.

9.

Osoby korzystające z badania trzeźwości - 150.

10. Z Ogrzewalni korzystano 631 razy (średnio 18 osób na dobę)
11. Zabezpieczano 3 imprezy: Sylwester pod gwiazdami, Orszak Trzech Króli, XXVI Finał
WOŚP.
Realizacja zadań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Udzielono 2433 porady i informacje prawne, dodatkowo do biura rzecznika konsumentów
wpłynęło 212 wniosków z prośbą o podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia powstałego
sporu konsumenckiego.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego - urodzenia - 111, małżeństwa - 27, zgony – 81.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1022.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 379.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 16.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 5.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów: Etap I Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego.
2. Przebudowa ul. Mazowieckiej – roboty chodnikowe.
3. Remont chodnika przy ul. Norwida.
4. Budowa oświetlenia ul.: Żwirki i Wigury, Zamkowej i Gołębiej.
5. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja
budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu.
6. Żelazny szlak rowerowy etap I – budowa ścieżek rowerowych.
7. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul.
Młyńskiej.
8. Budowa parkingu przy ul. Płonki – roboty nawierzchniowe.
9. Projekt budowlany i wykonawczy skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Graniczną i ul.
Północną.
Zakończono budowę oświetlenia ul. Zamkowej II etap.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. W naszym mieście działa system monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco
śledzić poziom zanieczyszczeń w 20 punktach. Od października 2017 r. do 25 stycznia
2018 r. największe średniodobowe przekroczenia wystąpiły w dwóch punktach
miasta: przy ul. Komuny Paryskiej – 29 dni z przekroczeniem powyżej 100
mikrogramów na m³ oraz przy ul. Pszczyńskiej – 16 dni z przekroczeniem powyżej
100 mikrogramów na m³.
2. Zawarto 37 umów dotacyjnych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze).

Rozliczono 35 dotacji.
3. Wydano 40 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
4. Przyjęto 6 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowe
oczyszczalnie ścieków, telefonia komórkowa).
5. Wydano 39 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
gospodarki odpadami, pozwoleń wodnoprawnych oraz geologii. Przeprowadzono 15
postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 189 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 30 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wygenerowano 104 tytuły wykonawcze w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wpłynęło:
•
•

5 zleceń na przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem.
1 zlecenie na jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomości do PSZOK.

5. W grudniu odebrano następującą ilość odpadów komunalnych:
•
•
•
•

z terenu zabudowy jednorodzinnej – 536,110 Mg
z terenu zabudowy wielorodzinnej – 1247,210 Mg
z terenu nieruchomości niezamieszkałych – 438,980 Mg
w PSZOK zebrano 2222,300 [Mg] odpadów komunalnych

6. Wpłynęło 85 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew.
7. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:
• wycinkę drzew – 6 szt.
• prace pielęgnacyjne – 78 szt.
Realizacja zadań w zakresie mienia
1. Prowadzono:
− postępowanie zmierzające do ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością położoną
przy ul. Katowickiej, wykorzystywaną do celów statutowych Szkoły Podstawowej Nr 13,
− postępowanie administracyjne na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 w sprawie

wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Niepodległości 61,
− 9 spraw dotyczących uzgodnienia lokalizacji inwestycji na działkach stanowiących
własność Miasta lub Skarbu Państwa,
− 5

spraw

dotyczących

zajęcia

nieruchomości

stanowiących

własność

Miasta

lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej,
− dwa postępowania w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, w
tym wydana została 1 decyzja oraz zgromadzona została dokumentacja konieczna do
wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa o zwolnienie miasta z naliczonych
opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w związku z budową parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 17.
2.

Dokonano uzgodnienia stanów ewidencyjnych nieruchomości wchodzących w skład
zasobu gminnego oraz zasobu Skarbu Państwa na cele związane z inwentaryzacją mienia
w celu porównania ze stanami księgowymi.

3.

Uzupełniono we wskazanym zakresie przez Wojewodę Śląskiego wykaz nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta celem przekazania go do
Krajowego Zasobu Nieruchomości.

4.

Przeprowadzono analizę własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Gminy oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz własności nieruchomości podmiotów podlegających
obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, w związku z obowiązkiem
nałożonym przez ustawodawcę w drodze przepisów prawnych wprowadzających ustawę
o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 36
- zgłoszeń robót budowlanych - 21
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 51
- i inne sprawy z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego - 3

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
od 29 stycznia do 2 marca zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące 4 obszary, dla których plan jest
sporządzany. Dotyczy to terenu zabudowanego budynkiem dawnego sądu rejonowego przy
ul. 1 Maja, stawów przy ul. Wodzisławskiej, budynku byłego hotelu sportowego przy ul. Reja
oraz terenu przy rondzie centralnym. Dyskusje publiczne nad tymi planami odbędą się 7 i 14

lutego. Zainteresowanych odsyłam do pełnego tekstu obwieszenia na stronie internetowej
miasta, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Prowadzone są czynności związane z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów
i budynków pod kątem weryfikacji adresów zamieszkania właścicieli budynków oddanych
do użytku w 2017 roku.
2. W ramach współpracy z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego kontynuowane
jest uzgadnianie treści wpisów dotyczące oznaczenia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych, na podstawie wcześniej
opracowanej analizy rozbieżności. Ma to na celu w przyszłości skuteczne powiązanie obu
rejestrów
w centralnym Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. W wyniku tych
czynności, właściciele lokali otrzymują zawiadomienia z Sądu o dokonanych wpisach.

Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. Podejmowane są działania promujące inicjatywę odtworzenia linii kolejowej
w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas spotkań z:
− dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Wojewódzkiego
22.12.2017 r.
− przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji Region Śląski 04.01.2018 r.
− wójtem Pawłowic 11.01.2018 r.
− dyrektorem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza
15.01.2018 r.
− dyrektorem Euroregionu Těšínské Slezsko 15.01.2018 r.
− prezydentem Karwiny 18.01.2018 r.
omawiano problem wykluczenia Jastrzębia-Zdroju z kolejowego transportu
pasażerskiego oraz przedstawiono i przekazano przygotowany w ramach projektu
transgranicznego pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju
w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” raport.
2. Uzupełniono Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku o
projekty przesłane przez:
− Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 pn. Rewitalizacja wraz
z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, OpiekuńczoLeczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych.
− Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 pn. Podniesienie efektywności
energetycznej obiektu szpitala przy ul. Krasickiego 21.
− JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. pn. Nowe szanse rozwoju w JSWSiG.
− JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. pn. Nowe szanse prowadzenia
działalności gospodarczej.
− JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. pn. Nowe szanse integracji i rozwoju
społeczno-zawodowego.

Dokument został przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego. Ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem pozytywnym, co pozwala
przeprowadzić aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do
2020 roku oraz wpisać dokument do wykazu programów rewitalizacji dając
możliwość ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków RPO
WSL 2014-2020.
3. W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, złożono
projekty mające na celu realizację m.in.: zajęć dodatkowych oraz wyrównawczych,
zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, utworzenia klasopracowni
przedmiotowych
i doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces
dydaktyczny.
• „Nauka dla sportu” – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych
sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w
Jastrzębiu-Zdroju
• Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w JastrzębiuZdroju
• Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie zajęć
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
• Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w JastrzębiuZdroju
• „10-tka na miarę możliwości” – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
• „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” –
poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
• „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” – zajęcia
wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do
poszukiwania własnej drogi kariery
• Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe
w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do
sukcesu”
Realizacja projektów: 07.2018 – 06-2019
Łączna wartość projektów: 3 711 046,48 zł
Łączna wartość dofinansowania: 3 339 941,83 zł
Łączna wartość wkładu własnego: 371 104,65 zł
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 15
Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 6,

Ilość postępowań rozstrzygniętych – 9
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1547 dokumentów.
2. W Platformie Konsultacyjnej przeprowadzono 7 konsultacji projektów uchwał.
3. Zarejestrowano i rozpatrzono 16 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
4. Wydano 20 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
5. Przeszkolono 7 osób z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Przeszkolono 8 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 6
- Zespole Szkół nr 9.
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju
- Zespole Ognisk Wychowawczych
- Publicznym Przedszkolu nr 14
- Publicznym Przedszkolu nr 19
- Publicznym Przedszkolu nr 23
- Zespole Szkół nr 8

Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres 01.01.2017
– 31.12.2017

poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych decyzji

świadczenie
wychowawcze
"500+"

świadczenia
rodzinne i zasiłek
świadczenia z
dla opiekuna oraz
funduszu
świadczenie z
alimentacyjnego
ustawy "za życiem"

44 583 209,90 zł

18 115 247,58 zł

3 292 319,53 zł

89 585
6 184
8 430
2 962
5 599
6 448

77 030
4 510
6 637

8 346
607
795

x

x

x

x

4 399

800

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. W ramach programu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” do 18 stycznia wydano 4030 kart. Na
terenie miasta funkcjonuje 31 podmiotów oferujących seniorom różnego rodzaju ulgi.

2. Wydano około 2500 kopert życia.
3. Na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 zakupiono i przekazano
następujące urządzenia medyczne:
1) 3 fotele do karmienia niemowląt za około 5200 zł.
2) stanowisko do pielęgnacji dzieci z ogrzewaczem i wagą. Koszt zakupu to 14 580 tys.
zł.
3) laktatory szpitalne. Koszt zakupu to 15 973,20 zł.
4) nóż rotacyjny do artroskopii za kwotę 23 836,86 zł.
4. Na użytek Stacji Pogotowia Rabunkowego w Jastrzębiu-Zdroju przekazane zostały 3 ssaki
elektryczne oraz dwa czujniki pediatryczne na palec, zakupione za łączną kwotę
14 430,72 zł.
5. Rozstrzygnięto konkurs na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie 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 2018 pn.: „Fabryka uśmiechu”. Przyznana
kwota dotacji na wyżej wymienione zadanie wynosi 69.520,00 zł.
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1111 decyzji o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 966 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 93 pojazdy.
4. Przyjęto 201 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 187 praw jazdy.
6. Wydano 81 profili dla kandydatów na kierowców.
7. Cofnięto i zatrzymano 25 praw jazdy.
8. Przyjęto 339 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9. Wydano 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 730 dowodów osobistych.
11. Unieważniono 754 dowody osobiste.
12. Zameldowano 298 osób na pobyt stały i czasowy, wydano 71 zaświadczeń o
zameldowaniu lub wymeldowaniu.
13. 310 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
14. Wydano 226 kart "Rodzina 3+" i 48 Kart Dużej Rodziny.
15. Wydano 19 decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
16. Wydano 7698 Kart Jastrzębianina.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji
podmiotowej, przyznanej przez miasto z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
realizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim Grupa
Jastrzębie-Zdrój. Dotacja w wysokości 40000,00 zł została wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem.

2. Wystawiono 6 postanowień o nałożeniu grzywny jako środka przymuszającego do
wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3. Sporządzono rozliczenie dotacji, którą miasto w 2017 roku otrzymało z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki pochodziły
z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy z Urzędem Wojewódzkim w
Katowicach. W 2017 roku dofinansowanie otrzymało 33 pracodawców za wyszkolenie
50 uczniów, tj. za 44 uczniów z tytułu ukończenia nauki zawodu oraz za 6 uczniów z
tytułu ukończenia przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota
refundacji dla pracodawców wyniosła 322 292,42 zł.
4. Rozliczono dotację przekazaną w formie „małego granta” dla Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” na realizację zadania publicznego pn.
„Mój przyjaciel pies – nauczyciel, terapeuta”. Stowarzyszenie otrzymało dotację w
kwocie 4 850,00 zł, którą w pełni wykorzystano. Realizacja zadania przebiegła
prawidłowo.
5. Zakończono prace związane z rozliczeniem dotacji celowej, którą miasto w 2017 r.
otrzymało z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej prowadzonych w szkołach. Miasto otrzymało dotację w wysokości
125 695,00 zł. Do realizacji zadania przystąpiło 25 jednostek oświatowych. Łączna
kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 115 677,51 zł. Pozostałe środki zgodnie z umową
zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
6. W związku z przystąpieniem przez miasto do realizacji Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” sporządzono
rozliczenie dotacji. Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację
w wysokości 163 518,00 zł, a miasto zabezpieczyło wkład własny w kwocie 40 880,00
zł. Do realizacji zadania przystąpiło 12 jastrzębskich placówek. Wysokość wykorzystanej
dotacji celowej wyniosła 160 295,99 zł. Niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona
do urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
7. Trwają prace związane z rozliczeniem dotacji celowej, którą miasto otrzymało z budżetu
państwa w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła 1 133 960,20 zł.
Zadaniem zostali objęci uczniowie klas I-VII klas szkół podstawowych oraz uczniowie
klas II i III gimnazjów. Z dotacji zostało zakupionych łącznie 12 673 sztuk podręczników
oraz 7 657 sztuk ćwiczeń. Wykorzystano dotację w wysokości 1 044 951,74 zł.
8. Rozliczono przekazaną dotację celową w wysokości 7 746,60 zł na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła
Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół, których organem
prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój za okres od IX-XII 2017 r. Łączna kwota

wykorzystanej dotacji wynosiła 7644,57 zł. Pozostałe środki z niewykorzystanej dotacji
zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
9. Rozliczono otrzymaną dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko Augsburskiego dla uczniów szkół których organem prowadzącym jest miasto Wodzisław
Śląski, Radlin, Rybnik, Żory, gmina Pawłowice, Gorzyce i Strumień za okres od IX-XII
2017 r. Otrzymano dotację w wysokości 3 792,92 zł.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i rozwoju
1. Dokonano 23 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 11960,72 zł.
2. Wykonano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące oferty inwestycyjnej miasta.
3. Odbyło się spotkanie komitetu ds. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polską
niepodległości oraz 55. rocznicy nadania praw miejskich dla Jastrzębia-Zdroju. Każdy
mieszkaniec miasta będzie mógł wpisać się do pamiątkowej księgi, która wykładana będzie w
miejskich instytucjach oraz na ważnych, jubileuszowych imprezach.

Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1.Zakończono procedurę związaną z przyznawaniem dotacji na wsparcie zadania w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na 2018 r. Łączna kwota przyznanej
dotacji wyniosła 1 830 000 zł.
2.Zakończono procedurę przyznawania stypendium dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Łącznie przyznano 40 000
zł na realizację programu stypendialnego.
3. Zakończono rozliczanie 5 dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2017.
4. Odbyły się spotkania z Jastrzębską Radą Kultury oraz Radą Sportu.
5. Otwarte konkursy ofert
● Na ogłoszony otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury wpłynęło 14 ofert. Konkurs
w trakcie rozstrzygnięcia.
● Na ogłoszony otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz turystyki wpłynęło 50 ofert. Konkurs w trakcie rozstrzygnięcia.
● Na otwarty konkurs ofert na powierzenie w dziedzinie przeciwdziałania patologiom
społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2018,
wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowej. Konkurs w trakcie rozstrzygnięcia.

● Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu
Seniora został unieważniony z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.
● Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia –
termin składania ofert upływa 2 lutego, kwota do realizacji 34 460,00 zł.
● Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w
dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań
skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu
życia w roku 2018. Termin składania upływa 5 lutego, a kwota do realizacji to 100 000,00 zł.
6. Wpłynęły 2 oferty na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym (działania na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych
patologią społeczną) pod nazwą:
▪ Program Wczesnej Profilaktyki Cukierki,
▪ Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.
Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach.
Oferty przyjęto do realizacji.
7. Odbyło się XIX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Miejski Ośrodek Kultury
Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury odbyła się impreza „Sylwester pod gwiazdami”
z zespołem „ABBA Cover Show” i DJ-em.
W kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Ruptawie odbył się koncert świątecznonoworoczny w wykonaniu zespołu „Kurcbend”.
W Galerii Historii Miasta zespół folklorystyczny „Jastrzymbioki” zaprezentował widowisko
pt. „Herody – tradycje zimowego czasu”.
W kościele p.w. NMP Matki Kościoła podczas koncertu noworocznego wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
W Galerii Epicentrum i Magazynie 22 można było zwiedzać wystawę grafik Adama Czecha
„O mitologii”.
Miejska Biblioteka Publiczna
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 141 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
• DZIEŃ CZESKI W POLSCE – spotkania z pisarzem Markiem Šindelką,
parkouristą Lubomírem Baumem i rysownikiem Marcinem Bruchnalskim w
ramach projektu Transgraniczne Zaczytanie / Čtení Boří Hranice
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

•
•

•
•
•
•

Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu Kapeli Góralskiej Beskidzcy Zbóje
Wystawy:
- Wystawa linorytnicza Petreli Kuźmickiej
- Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud – wystawa planszowa udostępniona
przez Książnicę Cieszyńską oraz 5 wykładów dla młodzieży dotyczących wystawy.
Porozmawiajmy o książkach – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Odkurzamy klasyków: Joseph Conrad – literackie prezentacje przy filiżance kawy.
Facebook – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego Seniora.
Lektura nie bzdura: Lalka – warsztaty literackie dla młodzieży.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Niemal 50 młodych szachistów z jastrzębskich szkół podstawowych wzięło udział w VII
Noworocznych Turnieju Szachowym. Uczniowie startowali w II kategoriach wiekowych
i w kategoriach indywidualnych. Zarówno w pierwszej jak i drugiej kategorii drużynowej
najlepszą szkołą okazała się „dziesiątka”.
Na stoku Złoty Groń odbył się XI Slalom Rodzinny o Puchar Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Na starcie stanęło niemal 100 uczestników w kilkunastu kategoriach
wiekowych.
W hali widowiskowo-sportowej rozegrana została jedenasta edycja piłkarskiego Memoriału
im. Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza. W imprezie rywalizowali
zawodnicy z rocznika 2006 i młodszych. Najlepsza okazała się Reprezentacja Podokręgu
Katowice, natomiast trzecie miejsce wywalczyli grający aktualnie pod szyldem GieKSy
wychowankowie Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie.
Wybrane imprezy w hali widowiskowo-sportowej i liczba uczestników:
• Regionalne Gwarki – 500
• Turniej warcaby – 100
• Liga Mistrzów – 1500
• Mecz Jastrzębski Węgiel - Szczecin– 1500
• Korowód – 200
• Mecz Jastrzębski Węgiel - ZAKSA – 3000
• Memoriał Piłkarski – 300

Spotkania i narady
Spotkania z naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek.
10 narad z prezydentami
1 spotkanie z naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek

2 narady komunalne.
2 spotkania z marszałkiem województwa w temacie kolei i budynku MOK.

Zostały powołane zespoły ds.:
- realizacji zadania pn. „Budowa Obiektów Sportowych w Jastrzębiu-Zdroju”
- realizacji zadania pn. „Odtworzenie Połączenia Kolejowego Jastrzębia-Zdroju z
Katowicami”
- realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu w JastrzębiuZdroju”
Zespoły obecnie pracują nad koncepcją realizacji zadań. Do pracy zespołów zostaną włączone
osoby merytoryczne z wyższych uczelni i osoby związane ze środowiskami sportowymi,
koleją, biznesem i radni.
W związku z podjętą przez Radę Miasta uchwałą budżetową na 2018 rok i likwidacją
niektórych zadań w zakresie budżetu trwały prace związane z poszukiwaniem możliwości
rozwiązania patologicznej sytuacji. Podjęta uchwała naraża organ wykonawczy na łamanie
prawa i koszty związane z zaniechaniem realizacji zadania.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

