Jastrzębie-Zdrój, 26.04.2018 r.
IP. 0057.00004.2018

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 22 marca 2018 roku
Od 22 marca do 26 kwietnia zostały zrealizowane następujące zadania.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 23 marca do 23 kwietnia podjęłam siedem zarządzeń w sprawie zmiany budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok i pięć zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami. Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów
i wydatków budżetu miasta o kwotę 490 200,05 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian i zmian wynikających z projektu uchwały Rady
Miasta złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2018 rok kształtuje się następująco:
1. dochody ogółem wynoszą 430 849 867,25 zł,
2. wydatki ogółem wynoszą 496 392 300,25 zł,
3. przychody wynoszą 65 786 863,00 zł,
4. rozchody wynoszą 244 430,00 zł.
Deficyt budżetu miasta na 2018 rok wynosi 65 542 433,00 zł, co stanowi 15,21% dochodów
ogółem.
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy

1.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy.

W lutym 2018 roku:





stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 5,2%
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 5,3%
stopa bezrobocia woj. śląskie: 5,3%
stopa bezrobocia w Polsce: 6,8%.

W marcu 2018 roku:

2.



w ewidencji znajdowały się 1733 osoby bezrobotne, w tym 1062 kobiety (61%)



zarejestrowano 367 bezrobotnych, dokonano 458 wyłączeń z ewidencji Urzędu



podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 191



liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 350



wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły zawodów górniczych i
pracowników produkcji.

Wybrane działania – marzec 2018
 Prowadzono nabory wniosków w sprawie realizacji następujących usług i instrumentów
rynku pracy:
 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 Staż
 Prace interwencyjne
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 Bon na zasiedlenie
 Szkolenie indywidualne
 Bon szkoleniowy.
 Zawarto 5 umów na realizację szkoleń indywidualnych.
 Skierowano 16 osób na szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.
 Zawarto 23 umowy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 Zawarto: 67 umów (dla 67 osób) o organizację stażu, 28 umów (dla 24 osób) na
organizację prac interwencyjnych, 16 umów na dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej, 7 umów (dla 8 osób) o doposażenie stanowiska pracy, 4 umowy na bon
na zasiedlenie.
 Zarejestrowano 239 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 Wydano 3 informacje starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 Zorganizowano spotkanie informacyjne dla 11 lokalnych pracodawców z udziałem
przedstawicieli Straży Granicznej, nt. zasad zatrudniania cudzoziemców oraz usług
Urzędu.

3.

Zostały złożone wnioski o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na
finansowanie następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:







Dla osób długotrwale bezrobotnych
Dla osób bezrobotnych powyżej 45. roku życia
Dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy
sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną
Dla osób bezrobotnych powracających z zagranicy
Dla osób bezrobotnych repatriantów
Dla bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Wnioskowana kwota ogółem na realizację w/w programów: 687,6 tys. zł.
4.

Targi Pracy
 18.kwietnia odbyły się XXIII Targi Pracy. Udział w nich wzięło 66 wystawców (29
firm, 12 instytucji, 3 ośrodki szkoleniowe, 16 agencji zatrudnienia oraz 3 jednostki
rekrutujące w szeregi służb mundurowych), którzy przedstawili ponad 2 500 ofert pracy
oraz ofert szkoleniowych i edukacyjnych. Z oferty wystawców skorzystało około 400
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości

I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
Od 12.10.2015 r. do 06.04.2018 r. podpisano 80 porozumień o świadczenia wzajemne,
odpracowano kwotę 340 040,63 zł.
II. Abolicja
W marcu wpłynęło 6 wniosków o abolicję, z których 4 rozpatrzono pozytywnie (wyrażono
dłużnikom zgodę na spłatę 40% należności w 6 ratach), 2 wnioski odrzucono z uwagi na
niespełnienie wymogów formalnych. Ponadto zerwano jedno porozumienie z powodu braku
wpłaty.
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 marcu 2018 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 4
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 6
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych - 2
4. Liczba osób zatrudnionych w ramach programu dla bezrobotnych do 30. roku życia - 5
III. Inwestycje w trakcie realizacji
1. Cieszyńska 101 A – opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu przy budynku
OSP.
2. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Place
zabaw w mieście”.
3. Zielona 18 A – opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej w celu przeprowadzenia modernizacji budynku.
IV. Remonty zrealizowane
1. Wymiana instalacji elektrycznej w 4 mieszkaniach komunalnych – ul. Stodoły 52, ul. A.
Krajowej 92, ul. Żeromskiego 28,ul. Kopernika 5.
2. Remont 4 lokali mieszkalnych – ul. Pszczyńska 292, 294, ul. Gagarina 112.
3. Truskawkowa 3-5 – naprawa pokrycia dachu wraz z konserwacją skorodowanych elementów

oraz montażem nasad wentylacyjnych.
4. Żeromskiego 5 – remont klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej klatek i piwnic,
wymianą stolarki drzwiowej piwnic oraz montażem instalacji domofonowej.
5. ul. 1 Maja 61 - remont pomieszczeń w piwnicy.
V. Czynności w zakresie administrowania
Przekazano 3 lokale użytkowe oraz teren przy ul. 1 Maja 15, 1 lokal socjalny, 4 lokale
mieszkalne.
Przejęto 3 lokale użytkowe oraz teren przy ul. 1 Maja 55, 3 lokale socjalne i 4 lokale
mieszkalne.
Realizacja zadań przez 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 kwarantannę i kojce dla kotów na
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
3. Trwają prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania i remontem pomieszczeń
biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 17D.
4. Wykonano wymianę nawierzchni części alejek na trzech kwaterach grzebalnych cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei.
5. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 143 386,85 zł.
6. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 43 psy, 20 psów adoptowano, a 18 psów
zwrócono właścicielom.
7. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 27 ton odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz 7,3 tony odpadów zielonych.
8. Wykonano 101 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 17
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych oraz 1 naprawę na napisach
z nazwami osiedli mieszkaniowych.
9. Sprzedano 47,97 m³ drewna opałowego za kwotę 3604,48 zł.
10. Zlikwidowano 6 dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano 3,38 ton odpadów.
11. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim przyjęto do pracy 13 osób,
które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności
z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
12. Nasadzono około 8000 szt. bratków na terenie skrzyżowań, miejsc pamięci narodowej,
grobach wojennych i w Parku Zdrojowym.
13. Rozpoczęto wymianę piasku na placach zabaw i w piaskownicach administrowanych przez
Miasto Jastrzębie-Zdrój. Piasek został wymieniony na placach zabaw przy ul. Bratków,
Klubowej, Miodowej, Pomorskiej, Kaszubskiej, Wielkopolskiej, Jasnej i na os. 1000-lecia.
14. Uporządkowano i oczyszczono działkę nr 2518/58 należącą do Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 179 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Pracę socjalną prowadzono w 233 środowiskach.

2. Podjęto 26 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 52 środowiska.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęły 22 „Niebieskie
Karty”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 104. Wsparciem
w procedurze „Niebieska Karta” objęto 195 środowisk.
5. Przeprowadzono 6 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 782 świadczeniobiorców, wypłacono 1700 świadczeń. Ogólna kwota
wypłaconych świadczeń wynosi 423 815,88 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych, zakup opału, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu – objęto
597 osób na kwotę 67 199,55 zł.
Wydano 280 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dot. świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych.
8. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 4 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 1222,33 zł.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywało 116 osób, a kwota wypłaconych świadczeń to
34 084,80 zł.
10. Na terenie miasta funkcjonowało 135 rodzin zastępczych, w których przebywało 183 dzieci.
Wydano 21 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych. Ogółem
wydatkowana kwota na w/w pomoc to 165 763,29 zł. Koordynatorzy pieczy zastępczej mają
pod swoją opieką 30 rodzin. Zorganizowano 18 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
11. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500 plus
dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W lutym wypłacono dodatki dla 149
dzieci, a wydatkowana miesięczna kwota to 73 058,75 zł.
12. Odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych.
13. W noclegowni przebywało rotacyjnie 27 osób, a w schroniskach prowadzonych przez
Towarzystwo

Charytatywne

„Rodzina”

w
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Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku umieszczono 24 osoby, w tym 2 dzieci.
14. Usługami opiekuńczymi objęto 101 osób, wydatkowano 40 035,78 zł. Ze specjalistycznych
usług opiekuńczych podstawowych korzysta 1 osoba, koszt to 1725,00 zł.

15. Ze specjalistycznych usług dla osób zaburzonych psychicznie korzystały 4 osoby,
a wydatkowana kwota to 4700,00 zł.
16. W domach pomocy społecznej poza miastem Jastrzębie-Zdrój przebywają 64 osoby, gdzie
miesięczny koszt ich pobytu wynosi 177 306,55 zł, plus 1 osoba sama reguluje pełną odpłatność
za swój pobyt. W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” przebywa 37 pensjonariuszy.
Umieszczono 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” i 1 osobę w domu pomocy
społecznej poza Jastrzębiem.
17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 16 osób,
w tym 3 dzieci.
18. W ramach rehabilitacji społecznej przyznano dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny dla
162 osób na kwotę 189 531,00zł i wypłacono dofinansowanie 4 osobom w wysokości
4568,00zł. Wpłynęło 11 wniosków na likwidację barier architektonicznych, które przeszły
weryfikację formalną. Dofinansowano 14 000 zł na budowę 2 podjazdów. Zrealizowano
6 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 9216,00.
19. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 81 konsultacji, udzielił 6 konsultacji
prawnych, 7 z pracownikiem socjalnym. Przeprowadzono 4 diagnozy kandydatów na rodziny
zastępcze. Psychologowie PIK-u wzięli udział w 21 zespołach dot. oceny sytuacji dziecka
w rodzinie zastępczej.
20. 14 osób skorzystało z mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych
i 10 osób ze wsparcia psychologicznego, terapii uzależnień, treningów umiejętności
społecznych.
Realizacja zadań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych
1. Wystawiono patroli – 173
1.1. Pieszych – 31
1.2. Zmotoryzowanych –142
2. Przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 533
3. Ujawniono wykroczeń za pomocą monitoringu wizyjnego miasta – 32
4. Główne obszary zagrożeń
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 156
4.1.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku przez osoby bezdomne -35
4.2. Zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu – 56
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 47

4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt –78
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego –92
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 72
5. Czynności administracyjno – porządkowe
5.1. Doprowadzono do miejsca zamieszkania lub ogrzewalni 7 nietrzeźwych osób.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 12 osób.
5.3.Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 50 nieruchomości i placówek handlowych.
5.4.Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 49 nieruchomości.
5.5.Ujawniono 4 przypadki spalania w piecu zabronionych paliw lub odpadów.
6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 94 sprawców wykroczeń.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 71 sprawców wykroczeń.

8.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 3 sprawach o wykroczenie.

9.

Osoby korzystające z badania trzeźwości - 261.

10. Na terenie ogrzewalni przebywało – 451 osób (średnio 17 osób na dobę).
11. Udzielono pomocy 5 kierowcom przy uruchomieniu samochodów z niesprawnym
akumulatorem.
12. Odbył się finał V i VI edycji „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i

obronie cywilnej” dla szkół średnich i klas gimnazjalnych.

Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego - urodzenia - 115, małżeństwa - 21, zgony - 96
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1294
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 597
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 29
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 3
6. Zorganizowano uroczystość dla 47 par obchodzących 50, 55, 60 i 65 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego.
Realizacja zdań przez rzecznika konsumenta
Do biura rzecznika konsumentów na piśmie zwróciło się 23 konsumentów, udzielono 212 porad
i informacji prawnych.

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 schodów terenowych przy ul. Mazowieckiej.
4. Remont schodów terenowych – jar południowy.
5. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja SP nr 14 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. Wodeckiego.
9. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS nr 6.
10. Remont nawierzchni ul. Sienkiewicza.
11. Budowa oświetlenia przy ul. Zamkowej.
12. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 18 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów, gospodarki
odpadami oraz przeprowadzono 33 postępowania administracyjne dot. zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew i krzewów.
2. Wydano 31 zaświadczeń dotyczących: objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu oraz rejestracji sprzętu pływającego służącego do celów wędkarskich.
3. Wydano 32 karty wędkarskie.
4. Przyjęto 9 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowe
oczyszczalnie ścieków, telefonia komórkowa, instalacja spalania paliw).
5. Zorganizowano obchody Dnia Ziemi.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęły 242 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wykreślono jednego przedsiębiorcę z wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.
3. Wydano 55 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Wydano 50 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wygenerowano 104 tytuły wykonawcze w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Odebrano 2406,820 Mg odpadów komunalnych.
7. Wpłynęło 8 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew.
8. Wykonano wiosenną obsadę roślinami rabatowymi kwietnika w rejonie Urzędu Miasta
oraz donic wokół ulicy 1 Maja.
9. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:


wycinkę drzew – 49 szt.



prace pielęgnacyjne – 36 szt.

10. Usługa dodatkowa


Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 11
zleceń



Wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja –
wpłynęły 4 zlecenia

11. Od 1 kwietnia prowadzone są prace porządkowe w ramach letniego utrzymania miasta.

Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 52
- zgłoszeń robót budowlanych - 53
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 51
Realizacja zadań w zakresie mienia
 Przeprowadzono analizę zadań z zakresu administracji rządowej, związanych
z gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa na potrzeby sporządzenia dla
Wojewody Śląskiego sprawozdania za I kwartał 2018 roku.
 Prowadzono czynności zmierzające do sporządzenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz oddanych
w użytkowanie wieczyste na lata 2018-2020.
 Wykonano roczne sprawozdanie z gospodarowania zasobem nieruchomościami Skarbu
Państwa za rok 2017.

 Wydano 6 decyzji w sprawach wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 Prowadzono postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej przy ulicy Małopolskiej w związku z wnioskiem spółki
TAURON Dystrybucja S.A.
 Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Miasta oraz własność Skarbu Państwa.
 Przygotowano informację o stanie mienia.
 Prowadzono

postępowanie

zmierzające

do

ustanowienia

trwałego

zarządu

nieruchomością położoną przy ulicy Katowickiej, wykorzystywaną do celów
statutowych Szkoły Podstawowej Nr 13.
 Prowadzono 10 spraw dotyczących uzgodnienia lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa.
 Prowadzono 3 sprawy dotyczące zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta,
udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury technicznej.
 Nabyto do zasobu gminnego od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości
gruntowej, oznaczonej jako działka 2179/55 o pow. 0,0092 ha pod poszerzenie gminnej
drogi - odnogi ul. Dąbrowskiego,
 Nabyto do zasobu gminnego od GS „Samopomoc Chłopska” prawo własności
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 2571/241 o pow. 0,1540 ha na cele
związane z OSP.
 Sprzedano prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu
Państwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki 147/10 i 147/12 o łącznej
pow. 0,0027 ha na cele usługowe.

Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych w programie RPO
WSL 2014-2020 pn. Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych
usług publicznych opartych na geoinformacji. Wartość projektu oszacowano na 3 359 165 zł,
wysokość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 85% wartości projektu, to jest
2 855 290 zł.
W ramach projektu w latach 2018-2020 zostaną zrealizowane następujące główne cele:
1. Aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja

ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej
analogowych materiałów zasobu.
2. Uruchomienie „sklepu internetowego”, realizującego zamówienia klientów zewnętrznych na
materiały zasobu (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypis i wyrys z ewidencji gruntów
i budynków, inne materiały);
3. Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeznaczonego do obsługi
utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za
pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. Podejmowane są kolejne działania promujące inicjatywę odtworzenia linii kolejowej
w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas spotkań z:
- Wójtem Gminy Zebrzydowice 03.04.2018 r.
- Zastępcą Prezesa Zarządu Dyrektorem ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej
05.04.2018 r.
omawiano problem wykluczenia Jastrzębia-Zdroju z kolejowego transportu pasażerskiego oraz
przedstawiono i przekazano raport przygotowany w ramach projektu transgranicznego pn.
„Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych
i transgranicznych połączeń kolejowych”.
2. Projekt pn.: „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem
projektu jest organizacja praktyk, wsparcie udzielane nauczycielom w postaci kursów,
doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizacja kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do
egzaminów certyfikowanych. W wyniku projektu 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje,
203 odbędzie praktykę, 8 nauczycieli uzyska dyplom ukończenia kursów.
3. Odbyły się:
- posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński.
- posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
- posiedzenia Zarządu Związku oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego
- nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Jastrzębska Strefa Aktywności
Gospodarczej Sp. z o. o. w likwidacji
- doroczna konferencja Gmin Górniczych
- XXVI Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Żorach.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju
- Publicznym Przedszkolu nr 14
- Publicznym Przedszkolu nr 19

- Publicznym Przedszkolu nr 23
- Publicznym Przedszkolu nr 3
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Zespole Szkół nr 8
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Zespole Szkół nr 5
- Ośrodku Pomocy Społecznej – projekt „O krok do przodu”.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1368 dokumentów.
2. W Platformie Konsultacyjnej przeprowadzono 5 konsultacji.
3. Zarejestrowano i rozpatrzono 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
4. Wydano 58 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
5. Przeszkolono 6 osób z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Przeszkolono14 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 9.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 52.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 18.

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1417 decyzji o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 1030 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 94 pojazdy.
4. Przyjęto 332 zawiadomienia o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 241 praw jazdy.
6. Wydano 149 profili dla kandydatów na kierowców.
7. Cofnięto i zatrzymano 29 praw jazdy.
8. Przyjęto 269 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9. Wydano 49 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 884 dowody osobiste.
11. Unieważniono 575 dowodów osobistych.
12. Zameldowano 502 osoby na pobyt stały i czasowy, wydano 126 zaświadczeń
o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
13. 295 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
14. Wydano 231 kart "Rodzina 3+" i 83 Karty Dużej Rodziny.
15. Wydano 22 decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu.

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w JastrzębiuZdroju
świadczenia
rodzinne i zasiłek
świadczenia z
dla opiekuna oraz
funduszu
świadczenie z
alimentacyjnego
ustawy "za życiem"

Dane za okres 01.01.2018
– 31.03.2018

świadczenie
wychowawcze
"500+"

poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie

10 582 207,65 zł

4 764 595,01 zł

732 939,03 zł

21 270
4 970
7 020
2 002
5 041
608

20 537
3 549
5 318

1 856
439
605

x

x

x

x

1 335

87

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

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Do 19 kwietnia wydano 4410 kart seniora.
2. Ogłoszono konkursy ofert na wybór wykonawców następujących programów:
1) „Program z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój”.
2) „Program z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla
mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia – Zdrowy Senior”,
składający się z następujących części:
a) Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty – program adresowany do
mężczyzn powyżej 60. roku życia.
b) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia – program adresowany
do mieszkańców miasta w wieku powyżej 60 lat.
c) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego - program
adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 60 roku życia.
d) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego program adresowany do mieszkańców miasta powyżej 60.
roku życia.
e) Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka skóry ze szczególnym uwzględnieniem
czerniaka-program adresowany do mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia.
f) Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka narządu rodnego - program adresowany do
mieszkanek miasta powyżej 60. roku życia.

Realizacja zadań w zakresie edukacji

1. Odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli nr: 10, 19 i 24,
szkół podstawowych nr: 19 i 21 oraz w Zespołu Szkół Handlowych. W konkursie na
stanowisko dyrektora ZSH nie wyłoniono kandydata – organ prowadzący powierzy to
stanowisko kandydatowi, ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.
2. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych złożyli wnioski o dofinansowanie opłat za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na semestr
letni roku akademickiego 2017/2018. Spośród 62 złożonych wniosków 54 spełniały
ustalone kryteria i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
3. Odbyła się Jastrzębska Noc Maturzystów, podczas której uczniowie mieli okazję
rozwiązywać zadania maturalne pod okiem specjalistów.
4. Zorganizowane zostało Mobilne Centrum Słuchu. 6-letni wychowankowie z publicznych
przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju mieli okazję do darmowego badania słuchu.
5. W kwietniu wypłacone zostaną dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek
oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
dla niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2 poradni
logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych
w wysokości 919 476,31 zł.
6. Zostały wydane 2 postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców, którzy nie dopełnili
obowiązku nauki swoich dzieci.
7. Zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci
realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018” w wysokości
18 820,00 zł Z dofinansowania skorzysta 76 uczniów.

Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i rozwoju
Dokonano 27 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 18.484,95 zł.
Odbyło się spotkanie Komitetu Obchodów 55. rocznicy nadania praw miejskich dla JastrzębiaZdroju i 100-lecia odzyskania przez Polską niepodległości.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych na otwarty konkurs ofert na wsparcie
w dziedzinie edukacji.

2. Wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych na realizację działań w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
3. Prowadzono analizę wniosków dla 136 zawodników oraz 26 trenerów jastrzębskich klubów
sportowych prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.
4. Zawarto umowy w związku z rozstrzygniętymi konkursami na realizację zadań publicznych,
przekazano dyspozycje przekazania środków finansowych klubom sportowym
i stowarzyszeniom działającym w obszarze kultury. Przyjmowano i weryfikowano niezbędne
dokumenty do zawarcia umów, w tym korekty kosztorysów.
5. Zawarto umowy w ramach małych grantów na realizację zadań w zakresie kultury.
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 205 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
 Wernisaż wystawy powarsztatowej i konferencja podsumowująca projekt
Transgraniczne Zaczytanie / Čtení Boří Hranice współfinansowany 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
SPOTKANIA:
 Zakątki świata oczami obieżyświata: Gruzja – spotkanie z Marcinem Chałupką w
Kawiarence „Pod Sową”
 Spotkanie z Maciejem Szczawińskim – warsztaty, ocena utworów, wybór tekstów do
audycji „Poczta poetycka Macieja Szczawińskiego”
 Spotkanie z Jakubem Małeckim autorem m.in. Dygotu, Śladów i Rdzy
WYKŁADY, WARSZTATY:
 Dieta w cukrzycy – wykład Zbigniewa Marcinowskiego
 Warsztaty edukacyjne dla młodzieży:
- Poezja cyfrowa
- Muzyczno-poetyckie rendez-vous o związkach muzyki i literatury
 Wykłady dla młodzieży:
- W fantastycznym świecie J.R.R. Tolkiena oraz J.R.R. Tolkien: życie i twórczość
- Lektura nie bzdura: Zdążyć przed Panem Bogiem
- Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
 Odkurzamy klasyków: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – literackie prezentacje
 Wybitni polscy filozofowie – spotkanie w ramach cyklu Filozofia dla każdego
 Warsztaty komputerowe w ramach cyklu Surfujący Senior: Dodawanie nowych
kontaktów do poczty elektronicznej
WYSTAWY:
 Spojrzenie na Irlandię – wystawa w Mediatece





Gumardżos Sakartavelo: moja mała Gruzja – wystawa fotograficzna Marcina Chałupki
Wystawa grafiki Patrycji Goduli
25 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych

DLA DZIECI:
 WIECZÓR Z ANDERSENEM: Rodzinne historie
- Spotkanie autorskie z Joanną Olech
- Niewidzialny książę – przedstawienie teatralne
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
Odbył się Jarmark Wielkanocny. W programie imprez towarzyszących znalazły koncerty
jastrzębskich zespołów folklorystycznych oraz popularnych śląskich wykonawców.
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE
- XIV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe strofy” – kino „Centrum”
- Terapeutyczny Przegląd Przedszkolny „Słoneczna kraina” – kino „Centrum”
- Koncert operowy „Don Kichot” – kino „Centrum”
- „Dzień Ziemi” z koncertem Sylwii Lipki – hala widowiskowo-sportowa
- Koncert charytatywny „Otuleni błękitem” – kino „Centrum”
- spektakl komediowy „Andropauza 3” – kino „Centrum”
WYSTAWY:
GALERIA EPICENTRUM
Do 30.03.2018 czynna była wystawa fotografii Małgorzaty Zduńczyk pt. „ANASIA –
dziewczyna z Kilimandżaro”.
Do 30.04.2018 zwiedzać można wystawę pokonkursową „Historia miasta w obiektywie miasto oczyma mieszkańców". Wystawa realizowana w ramach projektu "Śląskie pogranicze wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dofinansowanego z Funduszu
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska i Budżetu Państwa za
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
GALERIA HISTORII MIASTA
Do 27 kwietnia poza wystawami stałymi, udostępniona do zwiedzania jest wystawa
„Dorastanie w młodym mieście – wystawa fotografii z Jastrzębia w okresie PRL-u”.
Do 31 sierpnia czynna jest wystawa „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze” – czasowa
wystawa etnograficzna.
Realizacja zadań przed Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Odbył się XXI FINAŁ Rambitu "Ole, Ole Przedszkole", w którym wzięli udział najmłodsi
jastrzębianie z placówek nr 3, 5, 20 oraz 26. Najlepsza okazała się reprezentacja PP nr 26.

Niemal 300 uczestników wzięło udział w XII Rajdzie Rowerowym „Pierwszy Dzwonek”.
Na Lodowisku JASTOR rozgrywana była ósma edycja Międzynarodowego Turnieju
Minihokeja z udziałem setek małych hokeistów z ponad dwudziestu klubów polskich, czeskich,
słowackich, ukraińskich i białoruskich.
Imprezy w hali widowiskowo – sportowej wraz z liczbą uczestników:
- Mecz Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn Koźle - 2000
- Mecz Jastrzębski Węgiel – ONICO Warszawa - 2000
- TVS Parada Gwiazd – 1500
- Koncert Reprezentacyjny Zespołu Wojska Polskiego – 1000
- Mecz Jastrzębski Węgiel – MKS Będzin - 1500
- Mecz Jastrzębski Węgiel – Kielce – 1200
- Mecz Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 1500
- Dni Ziemi – 400
Spotkania i narady
2 narady z prezydentami
2 narady komunalne
1 narada finansowa
3 narady z wnioskami
1 spotkanie z naczelnikami i dyrektorami jednostek
Konferencja Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce - Brenna
Śniadanie biznesowe
Spotkanie ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczące wybiegów dla psów
Spotkania z uczniami szkół dotyczące budżetów obywatelskich
Babski comber – Niezapominajki
Spotkanie z cyklu „O mieście bez politykowania”, którego gościem był Kamil Durczok
Audyt dostępności instytucji i rozwiązań w mieście przeprowadzony wraz z osobami
niepełnosprawni
Jubileusz 35. lecia zespołu Druga Młodość
Jubileuszowa XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej w Katowicach

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

