Jastrzębie-Zdrój, 21.06.2018 r.
IP. 0057.00006.2018
Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku
Od 24 maja do 21 czerwca zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 25 maja do 14 czerwca podjęłam trzy zarządzenia w sprawie zmiany budżetu

miasta na 2018 rok dotyczące zadań własnych i jedno zarządzenie w sprawie zmiany budżetu
miasta w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków o

630,00 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 435 359 690,02 zł,
2. wydatki ogółem wynoszą 504 582 479,02 zł,
3. przychody wynoszą 65 467 219,00 zł,
4. rozchody wynoszą 244 430,00 zł.

5. deficyt budżetu miasta wynosi 69 222 789,00 zł, co stanowi 15,90% dochodów ogółem.
Powiatowy Urząd Pracy
1.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy.

W kwietniu 2018 roku:





stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,8%.
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,8%,
stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,9%,
stopa bezrobocia w Polsce: 6,3%,

W maju 2018 roku:


w ewidencji znajdowało się 1558 osób bezrobotnych, w tym 1000 kobiet
(64%)





2.

zarejestrowano 296 bezrobotnych, dokonano 411 wyłączeń z ewidencji tut.
Urzędu
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 165

liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 279

wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły zawodów budowlanych,
górnictwa i produkcji

Wybrane działania – maj 2018

 Prowadzono nabory wniosków w sprawie realizacji następujących usług i
instrumentów rynku pracy:
 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 Staż
 Prace interwencyjne
 Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 Szkolenie indywidualne
 Bon szkoleniowy
 Skierowano 5 osób na szkolenia indywidualne, w tym 2 osoby w ramach bonów
szkoleniowych
 Skierowano 11 osób na szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”
 Skierowano 4 osoby na szkolenia w ramach programu specjalnego „Powrót do
aktywności”
 Zawarto: 56 umów (na 56 osób) o organizację stażu, 5 umów dla 5 osób na
organizację prac interwencyjnych, 12 umów na dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej 2 umowy dla 2 osób o doposażenie stanowiska pracy
 Zarejestrowano 219 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 Wydano 12 informacji Starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości

I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
Od 12.10.2015 r. do 05.06.2018 r. podpisano 80 porozumień o świadczenia wzajemne.
Odpracowano 355 203,13 zł.
II. Abolicja
31.03.2018 r. upłynął termin składania wniosków o przystąpienie do Programu szczególnego
trybu umarzania należności za lokale mieszkalne. Na 01.06.2018 r. w dalszym ciągu
z Programu korzystają 4 osoby: dwie osoby spłacają zaległość z zajmowanego niegdyś lokalu,
obecnie nie są już najemcami zasobów MZN, dwie osoby spłacają zaległość z obecnie
zajmowanego lokalu i wywiązują się z terminowej opłaty należności.
III. 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 maju 2018 r.:

1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych – 3.
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych – 3.
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych – 2.
4. Liczba osób zatrudnionych w ramach programu dla bezrobotnych do 30 roku życia – 5.
IV. Inwestycje i remonty zrealizowane
1. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Place
zabaw w mieście”.
2. Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach komunalnych – Bednorza 10,
Miodowa 3.
3. Remont 4 lokali mieszkalnych – ul. Miodowa 1, ul. Pszczyńska 292, ul. Pszczyńska 294.
4. Wyspiańskiego działka - wykonanie miejsca dla gromadzenia odpadów stałych dla
budynków przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6.
5. Jasna 1A - zabudowa opraw ulicznych LED oraz naprawa istniejącej oprawy, remont węzła
c.o.
6. Miodowa 1-3 – remont placyku gospodarczego.
7. Wrocławska 12 - wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej.
8. Zdrojowa 5 – naprawa elewacji.
V. Czynności w zakresie administrowania
1. Przekazano 2 lokale użytkowe, 3 lokale socjalne, 2 lokale mieszkalne.
2. Przejęto 7 lokali użytkowych, 2 lokale socjalne i 2 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. Zakończono prace budowlane przy adaptacji pomieszczeń na kwarantannę i kojce dla
kotów na schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt robót wyniósł 164 926,33 zł brutto.
3. Trwają prace przy budowie trzech bilbordów LED na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Wykonano ogrodzenie wybiegów dla zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Koszt robót wyniósł 13 625,00 zł.
5. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 123 563,26 zł.
6. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 20 psów, 12 psów adoptowano, a 8 psów
zwrócono właścicielom.
7. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął około 22 tony odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz 13 ton odpadów zielonych.
8. Wykonano 153 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego oraz
ustawiono 2 konstrukcje pod tablice o wym. 3,5 m x 2,9 m. Wykonano 16 interwencji
związanych z awariami sygnalizacji świetlnych oraz 1 naprawę na napisach z nazwami
osiedli mieszkaniowych.
9. Sprzedano 26,60 m³ drewna opałowego za kwotę 2349,89 zł.
10. Zlikwidowano 1 dzikie wysypisko śmieci, z którego zebrano 0,22 tony odpadów.
11. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 15 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę

ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.
12. Nasadzono 6173 szt. kwiatów sezonowych i 39 szt. krzewów ozdobnych na terenie
skrzyżowań miejskich, miejsc pamięci narodowej, grobach wojennych i w Parku
Zdrojowym.
13. Trwają prace związane z wymianą piasku na placach zabaw i w piaskownicach
administrowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Wymieniono piasek na placach zabaw
i w piaskownicach przy ul. Turystycznej i Śląskiej oraz w Parku Zdrojowym.
14. Wykoszono tereny zielone na cmentarzach komunalnych, targowisku miejskim i na
parkingu strzeżonym o łącznej pow. 39 521 m2.
15. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych o łącznej pow. 44 624 m2.
16. Od 1 czerwca działa system rowerów miejskich, składający się z czterech stacji
wypożyczeń i 30 rowerów. W systemie zarejestrowanych jest 330 użytkowników z
Jastrzębia-Zdroju oraz zarejestrowano 624 wypożyczeń rowerów.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy socjalni sporządzili 181 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania
pomocy. Praca socjalna prowadzona była w 241 środowiskach.

2. Podjęto 26 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 54 środowiska.
4. Do

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds.

Przeciwdziałania

Przemocy

wpłynęło

27 „Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie
93. Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 197 środowisk.

5. Przeprowadzono 17 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 827 świadczeniobiorców, wypłacono 1509
świadczeń. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 364 990,80 zł.

7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych, zakup opału, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu

– objęto 576 osób na kwotę 56 966,90 zł, w tym 38 890,40 zł budżet szkół na
dożywianie dzieci. Wydano 216 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka
dot. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

8. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 6
opiekunów prawnych na łączną kwotę 3189,98 zł.

9. Prace społecznie użyteczne wykonywało 110 osób, a kwota wypłaconych świadczeń to
32 958,90 zł.

10. Na terenie miasta funkcjonowały 133 rodziny zastępcze, w których przebywało 181

dzieci. Wydano 53 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.

Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 193 694,52 zł. Koordynator pieczy
zastępczej ma pod swoją opieką 30 rodzin. Zorganizowano 20 spotkań
z rodzicami biologicznymi.

dzieci

11. W maju wypłacono dodatki wychowawcze dla 151 dzieci, a wydatkowana miesięczna
kwota to 73 515,75 zł.

12. Odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych.

13. W noclegowni przebywało rotacyjnie 27 osób, a w Schroniskach prowadzonych przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim, Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku umieszczono 22 osoby, w tym 2 dzieci.

14. Usługami opiekuńczymi objęto 100 osób. Wydatkowano kwotę 42 200,82 zł.
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych podstawowych korzysta 1 osoba –koszt to
1125,00 zł.

15. Ze specjalistycznych usług dla osób zaburzonych psychicznie korzystały 3 osoby,
a wydatkowana kwota to 4200,00 zł.

16. W domach pomocy społecznej poza miastem przebywa 66 osób, gdzie miesięczny
koszt ich pobytu to 171 719,71 zł. W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” przebywa
37 pensjonariuszy.

17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało
14 osób, w tym 2 dzieci.

18. W ramach rehabilitacji społecznej przyznano i wypłacono dofinansowanie na turnus
rehabilitacyjny dla 20 osób i 11 opiekunów na kwotę 36 088,00 zł. Wpłynęły 3 wnioski
na likwidację barier architektonicznych, przyznano dofinansowanie 6 wnioskodawcom
na

kwotę

20 681,00

zł.

Zrealizowano

5

wniosków

na

likwidację

barier

w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 5710,00 zł. Zrealizowano 40 wniosków

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 34 691,59
zł, a wpłynęło 21 nowych wniosków. W ramach zadania sport, kultura, rekreacja i
turystyka osób niepełnosprawnych 2 stowarzyszeniom wypłacono kwotę 6 335,16 zł.
Realizacja zadań w zakresie Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych

1. Wystawiono 141 dwuosobowych patroli:
1.1. Pieszych – 20
1.2. Zmotoryzowanych – 120
1.3. Rowerowych - 1

2. Przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 453

3. Ujawniono wykroczeń za pomocą monitoringu wizyjnego miasta - 42
4. Główne obszary zagrożeń:

4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 99
4.1.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku przez osoby bezdomne - 32
4.2. Zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu – 68
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 41

4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 71
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego - 58

4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 43

5. Czynności administracyjno – porządkowe:

5.1. Doprowadzono do miejsca zamieszkania 7 nietrzeźwych osób.

5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 3 osoby.
5.3. Przeprowadzono kontroli czystości i porządku na terenie 114 nieruchomości.

5.4. Przeprowadzono 17 kontroli w zakresie posiadania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5.5. Przeprowadzono 192 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów regulujących
6.
7.
8.
9.

prowadzenie sprzedaży towarów w placówek handlowych i na stoiskach.
Wystawiono mandaty karne kredytowe na 46 sprawców wykroczeń.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 56 sprawców wykroczeń.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 5 sprawach o wykroczenie.
Osoby korzystające z badania trzeźwości - 133.

10. Wspólnie z policją zabezpieczono 5 imprez na terenie miasta(21 strażników).

11. Odbyły się miejskie ćwiczenia zgrywające pk. „Kryzys 2018” - Działanie służb miejskich
oraz ratowniczych w przypadku masowego wypadku komunikacyjnego na przejeździe
kolejowym.

Realizacja zadań przez Rzecznika Konsumentów

Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 13 konsumentów oraz udzielono
169 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 140, małżeństwa - 29, zgony – 56.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1284.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 500.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 20.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 4.
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 i kanalizacyjne.
3. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja SP 14 oraz adaptacja budynku
na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu.
4. Żelazny szlak rowerowy etap I – budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie
ul. Młyńskiej – etap I, II.
6. Budowa parkingu przy ul. Wodeckiego.
7. Remont nawierzchni ul. Sienkiewicza, odnogi ul. Wyzwolenia.
8. Trwają remonty obiektów inżynieryjnych na ul. Szotkowickiej, ul. Szybowej i ul.
Traugutta.
9. Parking przy ul. Jagiełły.
10. Przebudowa ul. Mazowieckiej – chodnik II etap.

Realizacja zadań w zakresie obiektów mostowych i wiaduktów
W ostatnich tygodniach wiele uwagi poświęcono na dokładne badania techniczne stanu
obiektów mostowych i wiaduktów. Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada 23 takie obiekty,

dodatkowo na terenie miasta znajdują się jeszcze 4 obiekty mostowe należące do Polskich
Kolei Państwowych. Na chwilę obecną wszystkie z nich mają aktualne badania

techniczne, datowane na 2017 rok. To istotne, ponieważ mimo że większość z nich ma 40,
50 a nawet 90 lat, to wcześniej nie przeprowadzano gruntownych remontów. To właśnie
wieloletni brak koncepcji modernizacji obiektów mostowych i wiaduktów na terenie

miasta sprawił, że obecnie pojawiają się problemy techniczne, których – ze względu na

bezpieczeństwo mieszkańców – nie można zignorować. W związku z zaistniałą sytuacja

błyskawicznie podjęte zostały działania – rozebrany już został wiadukt na ulicy Witczaka.

Dzięki dobrej współpracy miasta z władzami PKP, które były jego właścicielem, udało się
nakłonić ich do natychmiastowej rozbiórki niebezpiecznego obiektu. W trosce o

bezpieczeństwo mieszkańców trwa obecnie rozbiórka wiaduktu na ulicy Nepomucena. Na
kilkanaście dni wyłączono z ruchu pieszych wiadukt przy ulicy Wiejskiej, ale już od 20
czerwca mieszkańcy osiedla Złote Łany mogą bezpiecznie z niego korzystać. Obecnie
trwa przegląd wszystkich obiektów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego. Po jego zakończeniu będzie można rozpocząć prace, które będą miały na
celu zażegnanie ewentualnego niebezpieczeństwa dla ich użytkowników. Zaleciliśmy

również przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów mostowych, w celu zebrania pełnego
materiału o ich stanie.

W bieżącym roku wyremontowane już zostały obiekty mostowe przy ulicy Szotkowickiej,
Traugutta i Szybowej. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące mostu przy al. Józefa

Piłsudskiego. Wiadomo również, że obiekty architektoniczne przy ulicach Szotkowickiej,
Ździebły i Wyzwolenia również wymagać będą przebudowy zgodnie z projektem.

Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 32
- zgłoszeń robót budowlanych - 34
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 51
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 17 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
środowiskowych uwarunkowań, gospodarowania odpadami, zatwierdzająca projekt robót
geologicznych oraz przeprowadzono 19 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 56 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska (kanalizacje sanitarne, ekologiczne urządzenia grzewcze, urządzenia do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych).

3. Wydano 26 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu oraz rejestracji sprzętu pływającego służącego do celów wędkarskich.
4. Wydano 20 kart wędkarskich oraz 2 zaświadczenia rejestracji sprzętu pływającego.
5. Dokonano rejestracji 8 zwierząt egzotycznych.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
Opublikowano w Internetowym Planie Miasta kolejne wyniki satelitarnego monitoringu
osiadań terenu (za okres 16.02.2018 – 17.05.2018) obrazującego m.in. bieżący wpływ
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 196
komunalnymi.

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

2. Wydano 39 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

3. Wydano 12 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Wygenerowano 33 tytuły wykonawcze w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W kwietniu odebrano 2137,680 Mg odpadów komunalnych.
6. Wpłynęło 10 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew.

7. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:
 wycinkę drzew – 48 szt.

 prace pielęgnacyjne – 79 szt.
 usunięcie wywału – 9 szt.

8. Wykonano letnią obsadę roślinami rabatowymi kwietnika w rejonie Urzędu Miasta
oraz donic wokół ulicy 1 Maja.

9. Usługa dodatkowa:




Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 13
zleceń.

Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 4 zlecenia.



Wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja –
wpłynęło 1 zlecenie.
Realizacja zadań w zakresie mienia

1. Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako
działki 1776/286 i 1779/286 o łącznej pow. 0,0140 ha pod budowę gminnej drogi ul. Czyża.
2. Nabyto do zasobu gminnego od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości
gruntowej, oznaczonej jako działka 2640/346 o pow. 0,0154 ha pod pas techniczny do
utrzymania skarpy przy ul. Zamłynie.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka 70/8
o pow. 0,0354 ha, położoną przy ul. Harcerskiej oraz Arki Bożka pod budowę parkingu.
4. Wydano 9 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
5. Prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej przy ul. Małopolskiej w związku z wnioskiem spółki TAURON
Dystrybucja S.A.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” otrzymał dofinansowanie.
Wydatki kwalifikowane: 1 738 474,80 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania:
1 651 551,06 zł.
2. Pozytywnie zakończono negocjacje z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie
dofinasowania dla złożonych projektów:
A. Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5
B. Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9
C. „Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych
sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
D. Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności
zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6
E. "10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10
F. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” –
poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12
G. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe
w Zespole Szkół nr 2 "kluczem do sukcesu"
H. "Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia
wyrównawcze i dodatkowe w III LO inspiracją do poszukiwania własnej drogi
kariery.
3. Rozpoczęła się realizacja szóstej edycji projektu transgranicznego pn. „VI polsko –
czeskie spotkania branżowe”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu
Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska – Polska.
4. W Karwinie odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej realizowanej w ramach
projektu pn. „Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-

Zdrój, Karwina”. Prezentowane zdjęcia konkursowe przedstawiają historycznie
atrakcyjne miast widziane oczyma ich mieszkańców.
5. Odbyło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
6. Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego
S.A. w Katowicach.
7. Otrzymano Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego Jastrzębskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Wysokość kapitału
zakładowego na dzień wpisu, tj. 17.04.2018 r wynosi 11 575 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie edukacji
1.
Wypłacono 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 919 363,25 zł.
2.
Po analizie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzono
1496,66 etatów pedagogicznych w jastrzębskich placówkach oświatowych, a zatem więcej
o 18 etatów niż w roku szkolnym 2017/2018.
3.
Przyznano stypendia naukowe Prezydenta dla 34 uczniów jastrzębskich placówek.
Łączna wartość stypendiów wyniesie 31 200,00 zł, w tym za wysokie wyniki w nauce 19 500
zł oraz za osiągnięcia naukowe 11 700 zł.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1087 dokumentów.
2. W Platformie Konsultacyjnej przeprowadzono 3 konsultacje.
3. Zarejestrowano i rozpatrzono 11 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
4. Wydano 20 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
5. Przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu na temat ochrony danych, w związku
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO.
6. Przeszkolono 9 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Zespole Szkół nr 8
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Przedszkolu Publicznym nr 20

2. Trwają czynności kontrolne w:
- Ośrodku Pomocy Społecznej – projekt „O krok do przodu”
- Szkole Podstawowej nr 18
- Szkole Podstawowej nr 1
- Międzyszkolnym Ośrodku Sportu
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wydano 4516 kart seniora.
2. Rozpoczęto realizację Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta JastrzębieZdrój na rok 2018. Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
3. We współpracy z Fundacją ZIKO zorganizowano „Miasteczko zdrowia dla Seniorów”.
W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy miasta mogli skorzystać z wielu bezpłatnych
badań, konsultacji i wykładów.
4. W tematyce Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju podjęto
chronologicznie następujące działania:
 W lutym 2015r. na polecenie Prezydenta Miasta Dyrektor Domu Nauki
i Rehabilitacji przygotował koncepcję utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy, kalkulację kosztów remontu i adaptacji budynku z uwzględnieniem
standardów jakie powinien spełniać ŚDS, kalkulację utrzymania ŚDS, koszty
utrzymania podopiecznych ŚDS. Jednocześnie prowadzono rozmowy ze Śląskim
Urzędem Wojewódzkim na temat możliwości złożenia zapotrzebowania na
utworzenie w Jastrzębiu-Zdroju ŚDS, który mógłby zafunkcjonować począwszy
od września 2015r.
 Jednocześnie miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowało dokumenty uwzgledniające
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Powstanie ŚDS wpisane
zostało do Strategii Rozwoju Problemów Społecznych miasta Jastrzębie-Zdrój na
lata 2016-2020 przyjętej Uchwałą Rady Miasta Nr XIX.185/2015 z dnia
22.12.2015 roku. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 stycznia 2016 r. podjęła
Uchwałę nr I.6.2016 w sprawie podjęcia działań w kierunku utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto JastrzębieZdrój wyasygnowało środki własne na utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy. Środki finansowe na przedmiotowy cel zabezpieczono w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2020 – Uchwała nr III.17.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Numer zadania 1.3.2.5
pn: Przebudowa budynku – ul. Szkolna 1 – przebudowa budynku dla potrzeb
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju.
 23 lutego 2016r. otrzymaliśmy informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
nr PSV.311.18.3.2016r. w sprawie przedstawienia potrzeb w zakresie dotacji na
zadanie związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (Środowiskowych Domów Samopomocy).



7 marca 2016r. wraz z pismem nr PSM.823.1.2016r. miasto Jastrzębie-Zdrój
złożyło
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim:
1. Informację dotyczącą zapotrzebowania na środki finansowe związane
z zabezpieczeniem potrzeb inwestycyjnych, remontowych, środków na
wyposażenie oraz na uruchomienie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi- Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Szczegółowe uzasadnienie i kalkulację kosztów wraz z określeniem rodzaju
zadania tj. zakupy inwestycyjne, remont lub zakup wyposażenia w ramach
wydatków bieżących.
3. Dodatkowe załączniki uzasadniające potrzebę wnioskowania o dotację na
uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju.
 W związku ze złożonym wnioskiem Miasto Jastrzębie-Zdrój nie
otrzymało, zarówno ze strony Ministerstwa jak i Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego odpowiedzi, czy też oficjalnej informacji na temat
rezultatów rozpatrzenia złożonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
zapotrzebowania.
 31 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo nr PSV.3113.6.2.2017 ze Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie przedstawienia potrzeb w zakresie
dotacji na zadania związane z rozwojem ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w roku 2017. Miasto Jastrzębie-Zdrój 13
lutego 2017r. pismem nr PSM.823.1.2017 r. kolejny raz przedstawiło
potrzeby w przedmiotowym zakresie. Jednakże, pomimo, zapewnień
zawartych w piśmie, o którym mowa wyżej, iż dotację na opisany
wyżej cel otrzymają tylko te powiaty, na terenie, których jak dotąd nie
funkcjonuje żaden środowiskowy dom samopomocy, miasto JastrzębieZdrój środków finansowych nie otrzymało. Pismem z dnia 12 lipca
2017r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowano, iż z
uwagi na ograniczenia finansowe nie zostały przyznane środki
finansowe związane z utworzeniem w roku 2017 nowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju. 14
września 2017r. miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało kolejne pismo ze
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W przedmiotowym
piśmie przedstawiono informację na temat ponownej możliwości
ubiegania się o dotację na zadania związane z rozwojem ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018.
 Miasto Jastrzębie-Zdrój również w roku 2018 wykorzystało możliwość
ubiegania się o dotację na utworzenie w roku 2018 środowiskowego
domu samopomocy. W tym celu 11 stycznia 2018r. po raz kolejny
przedstawiło potrzeby w zakresie dotacji na zadania związane z
rozwojem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
roku 2018. (pismo nr PSM 823.1.2.2018 z 11 stycznia 2018r.). Kierując
się zaleceniami Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dotyczącymi między innymi



przygotowania atrakcyjnej pod względem finansowym oferty, miasto
składając zapotrzebowanie, wnioskowało jedynie o zgodę na
utworzenie ŚDS i środki na każdego uczestnika. Pozostałe koszty
związane z remontem i wyposażeniem budynku miasto jest gotowe do
pokrycia ze środków własnych. Jednakże pomimo opisanych powyżej
starań
22 maja 2018r. otrzymaliśmy informację, zgodnie z pismem nr
PSVa.3113.8.14.2018r. z której wynika, że Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerw
celowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z
rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznym, jednakże podział
środków nie
uwzględnia
zapotrzebowania złożonego przez miasto Jastrzębie-Zdrój. Uważamy,
iż Decyzja Ministerstwa jest dla naszego miasta bardzo krzywdząca.
Od połowy 2016 roku przygotowany jest projekt przebudowy budynku
przy ulicy Szkolnej 1, na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy, uwzględniającej wymogi Rozporządzenia Ministra
Pracy
i
Polityki
Społecznej
z
dnia
09.12.2010
r.
w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Obecnie
dokumentacja projektowa jest gotowa. Na podstawie projektu
przygotowywana została dokumentacja przetargowa. Przetarg na
modernizację budynku zostanie ogłoszony w czerwcu 2018r. Remont
budynku rozpocznie się po opuszczeniu budynku przez Zespół Szkół nr
10. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na grudzień 2018r.
Jednakże zarówno powstanie jaki i dalsze funkcjonowanie
Środowiskowego
Domu Samopomocy
w
Jastrzębiu-Zdroju
uzależnione jest od pozytywnej decyzji Ministra. Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.

Informuję, iż miasto Jastrzębie-Zdrój jest przygotowane do realizacji zadania zarówno pod
względem finansowym jak i organizacyjnymi będziemy czynić wszelkie zagwarantowane
prawem starania, aby otrzymać zgodę na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i
sfinalizować zaplanowane i niezwykle potrzebne przedsięwzięcie.
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1442 decyzji o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 780 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 118 pojazdów.
4. Przyjęto 305 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 196 praw jazdy.
6. Wydano 121 profili dla kandydatów na kierowców.
7. Cofnięto i zatrzymano 11 praw jazdy.
8. Przyjęto 216 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.

9. Wydano 41 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 792 dowody osobiste.
11. Unieważniono 452 dowody osobiste.
12. Zameldowano 321 osób na pobyt stały i czasowy, wydano 82 zaświadczenia o
zameldowaniu lub wymeldowaniu.
13. 197 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
14. Wydano 163 kart "Rodzina 3+" i 889 Kart Dużej Rodziny.
15. Wydano 23 decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu.

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 01.05.2018
– 31.05.2018

świadczenie
wychowawcze
"500+"

poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie

3 516 902,98 zł

1 532 130,00 zł

241 825,00 zł

7 077
4 897
6 894
1 907
4 988
165

6 464
3 319
5 018

598
424
585

x

x

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

x

284

x
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Realizacja zadań w zakresie Informacji, promocji i rozwoju
Dokonano 20 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 12 342,50 zł.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
Trwa realizacja projektu partnerskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu
Zachodniego. W czerwcu do projektu przystąpiły 2 osoby.
Przekazano nagrody i wyróżnienia za osiągnięte w 2017 r. wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla 133 zawodników
oraz 26 trenerów jastrzębskich klubów sportowych prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe.

Ogłoszony został drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu
finansowania rozwoju sportu na 2018 r. Wnioski można było składać do 11 czerwca. Trwa
opiniowanie wniosków.
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 199 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to między innymi:


ZAGADKOWA NOC BIBLIOTEK * – wieczorno-nocne wydarzenie promujące
kulturę i czytelnictwo, w ramach którego zrealizowano:
- spotkania autorskie z Martą MATYSZCZAK, Wojciechem CHMIELARZEM,
Bartoszem SZCZYGIELSKIM
- grę miejską: Zbrodnia w kurorcie
- koncert zespołu Kajetan Drozd Band
 DZIEŃ DZIECKA Z POLSKIMI LEGENDAMI *
- Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – przedstawienie teatralne w wykonaniu osób
znanych w mieście
- Szewczyk Dratewka – przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie
- Wioska średniowieczna – pokazy i zabawy
- Pokazy sztuki kuglarskiej, popisy kuglarzy i szczudlarzy
 KOROWÓD HISTORYCZNY * podczas Dni Miasta
 CZYTANIE ŁĄCZY – XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

 XI Konferencja Naukowa: Strefa Poprawnej Polszczyzny
 Na tropie poprawnej polszczyzny – terenowa gra miejska
 Język polski jest sztuką – warsztaty językowo-artystyczne
Wydarzenia realizowane w ramach projektu Językowe Fascynacje dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do
ulubionych 2018
WYKŁADY, WARSZTATY:
 Kwiaty z krepiny – warsztaty plastyczne, spotkanie w ramach „Babińca”
 POLONA: cyfrowe zasoby Biblioteki Narodowej – warsztaty komputerowe w
ramach cyklu Surfujący senior
 Polska współczesna myśl filozoficzna – spotkanie w ramach cyklu Filozofia dla
każdego
 Rozmowy o książce „1945. Wojna i pokój” – spotkanie w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki
 Stanisław Wyspiański. Literackie prezentacje przy filiżance kawy – spotkanie w
ramach cyklu Odkurzamy Klasyków
WYSTAWY:
 Wystawa prac seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 MASKI pamięci emocji – wystawa fotograficzna

* Projekty ZAGADKOWA NOC BIBLIOTEK, DZIEŃ DZIECKA Z POLSKIMI
LEGENDAMI oraz KOROWÓD HISTORYCZNY współfinansowano ze środków Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Miejski Ośrodek Kultury
Odbyły się:
- w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”
- w Parku Zdrojowym Dzień Dziecka
- na Stadionie Miejskim Dni Jastrzębia-Zdroju, gdzie wystąpili: Natalia Przybysz, Don
Vasyl i Cygańskie Gwiazdy” i „Kayah&Bregović”
W kinie Centrum uczestnicy sekcji działających w MOK-u wystąpili podczas uroczystej gali
„Nasze pasje”.
Wystawy
W Galerii Epicentrum i Magazyn 22 zaprezentowano wystawę „Kaja i Kaja” plakaty
Ryszarda Kai i Kai Renkas oraz „25 Biennale Plakatu Polskiego – Katowice 2017 - prace
wybrane”
W Galerii Historii Miasta odbyła się wystawa pokonkursowa „Twórczy projektant architektura Jastrzębia-Zdroju z klocków”. Do 31 sierpnia można zwiedzać czasową
wystawę etnograficzną „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze”.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
Odbył się V Jastrzębski Bieg Kobiet „Kobiety na 5+”. Wystartowało 1200 pań, które miały
do pokonania 5,3 km.
W hali widowiskowo-sportowej zorganizowano FIT DAY.
Zorganizowano Dni Jastrzębia-Zdroju podczas których wystąpili: NATALIA SZROEDER,
RAY WILSON oraz zespół OMD. Całość zwieńczył widowiskowy pokaz pirotechniczny.
Na lodowisku „Jastor” została utworzona Strefa Kibica.
W hali widowiskowo-sportowej odbyły się następujące imprezy wraz z liczbą uczestników:
- Fit Day – 300
- Rajd samochodowy – 500
- turniej bokserski im. Tadeusza Wijasa - 500
- gala Explozji tańca – 2500

Audyt barier dla osób niepełnosprawnych wraz z programem ich likwidacji na lata
2018-2030
W kwietniu i maju 2018r. został przeprowadzony audyt barier architektonicznych i

komunikacyjnych w urzędzie miasta Jastrzębie-Zdrój, jednostkach miejskich oraz
instytucjach użyteczności publicznej w mieście. Ogółem sprawdzono 23 przedszkola, 26
szkół, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i jej podległe jednostki
(Lodowisko „Jastor”,

basen „Laguna”, basen na ul. Witczaka, halę „Omega”), Miejską

Bibliotekę Publiczną i jej 12

filii, Jastrzębski Zakład Komunalny, Ośrodek Pomocy

Społecznej, Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Opolskiej i Turystycznej, Dom Pomocy

Społecznej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Urząd Stanu Cywilnego, Powiatowy
Urząd Pracy. Wśród instytucji nie należących do miasta zdiagnozowano Urząd Skarbowy,
Urząd Pocztowy przy ul. Łowickiej z 12 filiami. Przeprowadzono również audyt na drogach,

parkingach i chodnikach. Celem audytu było określenie zakresu potrzeb w likwidacji barier
architektonicznych

i komunikacyjnych oraz zaplanowanie ich eliminacji.

Największy nacisk został położony na bariery architektoniczne czyli podjazdy, schody, brak
windy, wysokie krawężniki. Należy tutaj nadmienić, że większość budynków użyteczności

publicznej to obiekty budowane wiele lat temu. Budynki przedszkolne i szkolne mają po 4050, a nawet 60 lat. Żaden z nich, poza budynkiem urzędu miasta i Szkoły Podstawowej nr 23
nie posiadał od nowości windy. W trakcie wielu lat przepisy zmieniały się, była większa

otwartość na niepełnosprawnych, a co za tym idzie rozpoczęto dostosowania do ich potrzeb.

Obecnie przepisy obligują do budowy nowych obiektów lub modernizacji starych zgodnie z
wymogami, które uwzględniają likwidację wszelkich barier architektonicznych. Trzeba
jednak podkreślić, że w mieście jest jeszcze mnóstwo obiektów, które nie są w pełni
dostosowane.

Z przeglądu wynika, że tylko w 9 budynkach użyteczności publicznej znajduje się winda, co

stanowi 15% ogółu jednostek. Są to: Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom

Pomocy Społecznej, Publiczne Przedszkole nr 12 przy ul. Cieszyńskiej, Szkoła Podstawowa

nr 4 przy ul. Kościuszki, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 przy ul. Szkolnej, Przedszkole
Specjalne przy ul. 1 Maja, Basen „Laguna”, Basen przy ul. Witczaka- winda do wody.
Obecnie modernizowana jest szkoła w sołectwie Borynia wraz z budową przedszkola, gdzie

zamontowana będzie winda. Podobnie w przypadku planowanej modernizacji Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 17, gdzie w trakcie termomodernizacji zostanie
zamontowana winda.

W 30 jednostkach znajduje się podjazd bądź wejście z parteru do budynku co stanowi 62%.

Natomiast w 17 placówkach brak jest podjazdu i wejścia z parteru co utrudnia dostanie się
osoby z niepełnosprawnością ruchową do budynku, to stanowi 38 % ogółu obiektów.

Sprawdzaliśmy również oznakowanie w budynkach, które mogłoby być pomocne
w poruszaniu się osób niedowidzących czy niewidomych.
Najlepiej

oznakowany

jest

budynek

Urzędu

Miasta

Jastrzębie-Zdrój,

w którym to w roku 2016 oznakowano poręcze wzdłuż schodów, poprzez nakładki wykonane
ze stali nierdzewnej, dopasowane do kształtu poręczy o zaokrąglonych narożnikach,

zawierające informację tekstową w alfabecie Braile´a oraz oznaczenia czarnodrukowe. Przed
schodami na wszystkich piętrach Urzędu Miasta znajdują się pola uwagi , czyli wypukłe
elementy oraz taśmy ostrzegawcze przed oszklonymi powierzchniami

(drzwiami).

W pozostałych obiektach brak jest specjalistycznego oznakowania dla osób niedowidzących
i niewidomych.

Bariery komunikacyjne to odrębna sprawa. W instytucjach miejskich sprawdzaliśmy czy
urzędnicy, pracownicy są w stanie porozumieć się z

osobami

niemówiącymi

oraz

niemówiącymi i niesłyszącymi. Nie w każdej instytucji jest zatrudniony tłumacz języka

migowego, w 13 jednostkach jest tłumacz języka migowego co stanowi 38% ogółu, w

Urzędzie Miasta również znajduje się tłumacz języka migowego (Wydział Św. Rodz. i Alim.

na ul. Zielonej). Problem porozumiewania się rozwiązywany jest zwykle poprzez

komunikację pisemną bądź wcześniejsze umówienie spotkania poprzez system SMS, który

funkcjonuje w mieście. Dzięki temu można zaangażować osobę, która pomoże w
komunikacji. Należy tutaj nadmienić, że w urzędzie miasta strażnicy miejscy oraz kilku
innych pracowników zostali przeszkoleni w zakresie porozumiewania się z osobami
niemówiącymi.

Schody w przestrzeni miejskiej

Schody są jednym z nieodłącznych elementów architektury, stanowią o głównych walorach
estetycznych lub, niestety, dla osób z niepełnosprawnością, stanowią jedną z największych
barier architektonicznych. Jastrzębie-Zdrój ze względu na ciekawe zróżnicowanie terenu

posiada dużą ilość schodów. Mimo zamontowanych podjazdów na schodach osobom na

wózkach trudno jest pokonać taką barierę ze względu na duży kąt nachylenia pochylni. Osoby
te muszą często pokonywać dłuższą drogę w określone miejsce. Należy tu zaznaczyć, że nie
w każdym przypadku, ze względu na wzniesienie da się obniżyć poziomy na tyle, by te

podjazdy były bardziej przyjazne osobom na wózkach. W wielu przypadkach krańcowe
stopnie schodów zostały oznaczone kolorem kontrastowym. Kolor i faktura stopni schodów

powinny być tak dobrane, aby osoby z ograniczoną możliwością widzenia mogły uzyskać

pełną informację (wizualną i dotykową) o np. zmianie lub końcu biegu schodów pomalowanie krańcowych stopni kolorem żółtym. W kolejnych budżetach miasta zostaną
zaplanowane środki na tego typu zadanie.

Przejścia dla pieszych i krawężniki

Przejścia dla pieszych ze światłami posiadają sygnalizację dźwiękową, co umożliwia
bezpieczne korzystanie z przejść przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Posiadają

niskie krawężniki i zjazdy (maksymalnie do 2 cm różnicy poziomów), co jest konieczne, aby
jednocześnie osoba z dysfunkcją wzroku mogła wyczuć łagodny, ale wyraźny spadek
chodnika przed krawężnikiem informującym o zbliżaniu się do przejścia.
Oznakowanie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową

We wszystkich wymienionych wyżej jednostkach jest brak oznakowania dla osób

niewidomych i niedowidzących. Taśmy ostrzegawcze są tylko w : PP nr 21, Szkole

podstawowej nr 13, w Zespole Szkół nr 6, 9 i Zespole Szkól Zawodowych. Zachodzi zatem
potrzeba sukcesywnego oznakowania w budynkach. Ten zakres robót będzie leżeć w gestii
dyrektorów jednostek.

Bariery komunikacyjne

Komunikacja międzyludzka jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka w

społeczeństwie. Dla osób niesłyszących i niemówiących podstawą komunikacji z drugim
człowiekiem jest język migowy. Niestety tylko w 13 placówkach jest tłumacz j. migowego,

dlatego zamierzamy przeprowadzić sukcesywnie szkolenie ze znajomości języka migowego
we

wszystkich

jednostkach,

aby

mieszkaniec

naszego

miasta

dotknięty

tą

niepełnosprawnością czuł się przyjaźnie i bezpiecznie. Organizacja pracy w opisywanym

zakresie, przygotowanie pracowników do kontaktów z takimi osobami, leży w gestii

dyrektorów jednostek, którzy powinni zadbać o komfortową obsługę mieszkańców z
opisywanymi niepełnosprawnościami.

W Urzędzie Miasta w Straży Miejskiej znajduje się telefon o nr 516 844 320, na który osoby
niesłyszące i niemówiące mogą pisać, aby umówić się na spotkanie z konkretną osobą lub
uzyskać informację.
werbalnym.

Daje to komfort osobom z trudnościami w porozumiewaniu się

Program likwidacji barier

Jak wynika z audytu w wielu jednostkach należących do miasta konieczne jest podjęcie

działań w celu eliminacji barier architektonicznych. W pierwszej kolejności, biorąc pod
uwagę również koszty inwestycji, należy likwidować bariery tam, gdzie osoby z
niepełnosprawnością najczęściej korzystają z tych obiektów. W całym mieście w ww.

instytucjach należy wykonać 45 podjazdów, a w 49 zamontować windy lub platformy. W

kolejnych budżetach miasta należy uwzględnić środki na budowę podjazdów, sukcesywnie
likwidując utrudnienia dla osób poruszających się na wózkach.
JTBS „Daszek”
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. przystąpiło do
realizacji inwestycji, dzięki której przy ul. Witczaka powstanie 27 lokali wraz

z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w garażu podziemnym, droga dojazdowa,

teren rekreacyjny i zieleń. Mieszkania będą miały powierzchnię od 50 do 80 m², od dwóch do
czterech pokoi. Wszystkie zaprojektowane zostały z balkonami lub tarasami zielonymi

i przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi. W każdym z segmentów znajduje się

również wózkownia oraz suszarnia. Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Daszek” Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję z pomocą preferencyjnego kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego.

Spotkania i narady
4 narady z prezydentami
1 narady komunalna
3 narady z wnioskami
1 spotkanie z naczelnikami i dyrektorami jednostek
3 narady „działania miękkie”
Prezydent Miasta Anna Hetman reprezentowała miasto podczas wydarzeń organizowanych
przez jednostki miejskie i stowarzyszenia.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

