WPROWADZENIE
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój została uchwalona jako dokument
strategiczny stanowiący ekstrapolację budżetów lat przyszłych oraz służący ocenie długoterminowego
potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących i ustalenia możliwości
inwestycyjnych w kontekście optymalnego pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
efektywnego zarządzania tymi środkami. Ponadto zawiera upoważnienie organu wykonawczego oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań na lata przyszłe.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
przygotowana została w związku z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), zgodnie z którym
w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie
Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Informację opracowano zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXI/752/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Przygotowany dokument obejmuje:
-

dane ogólne charakteryzujące pierwotnie uchwaloną Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta,

-

informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta w okresie pierwszego
półrocza bieżącego roku,

-

przebieg realizowanych bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich.
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I.

DANE OGÓLNE
Wieloletnia

Prognoza

Finansowa

Miasta

Jastrzębie-Zdrój

została

przyjęta

Uchwałą

Nr XXIII.203.2017 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 roku jako istotny instrument
zarządzania finansami Miasta. Obejmuje okres do 2024 roku, a więc uwzględnia czasookres
planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz zakończenie spłaty wyemitowanych
obligacji i zaciągniętych pożyczek. Zapisy ustawy o finansach publicznych określają merytoryczną
zawartość prognozy, dlatego powyższy dokument składał się z:
1. długookresowego scenariusza sytuacji finansowej Miasta, w tym prognozy kwoty długu i poziomu
kształtowania się indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia,
2. objaśnień sposobu prognozowania przyjętych wartości budżetowych, ze wskazaniem ich
ważniejszych tytułów bądź źródeł,
3. wykazu przedsięwzięć realizowanych w formule wieloletniej.
Przedmiotowa uchwała określała odrębnie dla każdego przedsięwzięcia limity wydatków
w poszczególnych latach i limit zobowiązań, przy czym określono dla:
1. przedsięwzięć wieloletnich na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych:
- limit zobowiązań w wysokości 9 451 tys. zł,
- limity wydatków na lata 2018-2020 w wysokości 41 688 tys. zł, z tego na 2018 rok: 37 307 tys.
zł, na 2019 rok: 3 049 tys. zł, na 2020 rok: 1 332 tys. zł,
2.

przedsięwzięć wieloletnich na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- limit zobowiązań w wysokości 59 813 tys. zł,
- limity wydatków na lata 2018-2020 w wysokości 72 389 tys. zł, z tego na 2018 rok: 41 394 tys.
zł, na 2019 rok: 25 995 tys. zł, na 2020 rok 5 000 tys. zł.
W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta zachowane zostały relacje

wynikające z:
- art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących
powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić
budżetu, którego realizacja spowoduje przekroczenie indywidualnego

wskaźnika obsługi

zadłużenia obliczanego według wzoru wskazanego w tym artykule.

II. KSZTAŁTOWANIE

SIĘ

WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
W trakcie I półrocza 2018 roku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dokonywała
Rada Miasta oraz Prezydent Miasta.
W celu przedstawienia wprowadzonych w analizowanym okresie zmian podstawowych wartości
kategorii środków publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta sporządzono
zestawienie tabelaryczne stanowiące Załącznik Nr 1.
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Z analizy zmian zaprezentowanych w powyższym zestawieniu wynika ,iż:
1.

W 2018 roku planowane:

- dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 6 017 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrosły
o 8 556 tys. zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 2 539 tys. zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 19 553 tys. zł, z czego wydatki bieżące
o 10 039 tys. zł, a wydatki majątkowe o 9 514 tys. zł,
- przychody ogółem zwiększone zostały o kwotę 13 535 tys. zł, w tym z tytułu nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 17 460 tys. zł, a z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zmniejszono o kwotę 3 925 tys. zł.
Szczegółowe omówienie zmian w planie budżetu Miasta i jego wykonanie znajduje się w odrębnym
dokumencie „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze
2018 roku”.
2.

Wprowadzone w 2018 roku zmiany budżetu skutkowały modyfikacją podstawowych kategorii

budżetowych w kolejnych latach. Przyjęto bowiem sposób prognozowania dochodów i wydatków na
lata następne poprzez indeksację poszczególnych wartości budżetowych rok do roku, gdzie rokiem
wyjściowym jest aktualny plan budżetu na 2018 rok.
Wprowadzone w I półroczu bieżącego roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
spowodowały zmianę kształtowania się istotnych z punktu widzenia zarządzania finansami
publicznymi, następujących wartości kategorii budżetowych:
1.

Wynik budżetu – zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami

a wydatkami budżetu Miasta stanowi odpowiednio nadwyżkę (jeśli wartość jest dodatnia) lub deficyt
budżetu (jeśli wartość jest ujemna).
Analizując przedstawiony poniżej wykres można zauważyć, że w latach 2018-2019 planowany
ujemny wynik budżetu Miasta zwiększył się. Wynika to w głównej mierze ze wzrostu planowanych
wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej. W planie początkowym na 2018 rok zaplanowano ujemny wynik budżetu Miasta (deficyt)
w wysokości 54 715 tys. zł, co stanowiło 12,69% planowanych dochodów ogółem. Zmiany budżetu
wprowadzone w trakcie I półrocza spowodowały zwiększenie planowanego deficytu o 13 535 tys. zł w
stosunku do planu pierwotnego. Natomiast w planie początkowym na 2019 rok zaplanowano ujemny
wynik budżetu Miasta (deficyt) w wysokości 13 932 tys. zł, co stanowiło 3,29% planowanych
dochodów ogółem. Zmiany budżetu wprowadzone w trakcie I półrocza spowodowały zwiększenie
planowanego deficytu o 2 674 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego. W 2020 roku pierwotnie
zakładano, że budżet Miasta osiągnie deficyt w wysokości 418 tys. zł. Jednak w wyniku
wprowadzonych zmian prognozowany wynik budżetu uległ zwiększeniu osiągając wartość dodatnią
w wysokości 2 164 tys. zł. Od 2021 roku prognozuje się dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę
budżetową.
Poniższy wykres przedstawia wysokość planowanego do osiągnięcia przez Miasto wyniku budżetu
w perspektywie czterech kolejnych lat, w której założono realizację przedsięwzięć o charakterze
majątkowym.
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Planowany wynik budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2018-2021
(w tys. zł)
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W celu szczegółowej analizy wysokości kształtowania się prognozowanego wyniku budżetu Miasta
dokonano jego podziału na część bieżącą (operacyjną) i inwestycyjną.
Bieżący wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Nadwyżka bieżąca (operacyjna) to dodatni wynik bieżący budżetu, z kolei deficyt bieżący
(operacyjny) to ujemny wynik bieżący budżetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych bieżąca część budżetu musi
być co najmniej zrównoważona. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym
zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością
informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych
z bieżącym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej
informuje jakimi środkami dysponuje Miasto, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne
stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy oraz na spłatę istniejącego zadłużenia. Natomiast
utrzymujący się w dłuższym okresie brak równowagi budżetowej może stanowić zagrożenie dla
płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Jastrzębie-Zdrój w całym okresie
objętym Wieloletnią Prognozą Finansową osiąga nadwyżkę operacyjną, która w latach 2018-2021
(okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich) ustalona jest w przedziale między około 7 mln zł a 8 mln
zł. Utrzymanie nadwyżki na co najmniej takim poziomie jest konieczne w przypadku aplikowania
o środki unijne, ponieważ realizacja inwestycji często wymaga zaangażowania wkładu własnego,
a także angażowania czasowo wolnych środków w formie prefinansowania realizacji projektów.
Nadmienia się, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w ramach wydatków bieżących, od
2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 1 115 250 zł na pokrycie szacunkowych
kosztów, jakie Miasto będzie zobligowane ponosić po zakończeniu realizacji inwestycji. Koszty te
oszacowano dla inwestycji, których zakończenie zaplanowano na 2018 rok.
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Nie można pominąć także roli, jaką nadwyżka operacyjna odgrywa przy obliczaniu indywidualnego
wskaźnika obsługi zadłużenia, wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Do określenia jego
wysokości brane są dane finansowe z wykonania budżetu Miasta z 3 poprzednich lat, a więc
zdarzenia gospodarcze z przeszłości mogą mieć negatywny lub pozytywny wpływ na kształtowanie
się przedmiotowego wskaźnika w latach przyszłych oraz na możliwość regulowania zobowiązań
zwrotnych.
W

latach objętych prognozą Miasto osiąga stosunkowo niski poziom dopuszczalnego

indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, tzn. w 2019 roku 6,55%, w 2020 roku 2,55%,
a w latach 2021-2024 nie przekracza 2%. Natomiast wg uregulowań „starej” ustawy o finansach
publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego wskaźnik spłaty zobowiązań nie mógł
przekroczyć aż 15% dochodów ogółem. Jest to więc znaczna różnica, która w poważny sposób
ogranicza możliwości zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych, których pozyskanie w wielu
przypadkach jest niezbędne podczas aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie
z polityką Unii Europejskiej środki finansowe pochodzące z programów mają być uzupełnieniem kwot
zgromadzonych przez podmiot starający się o dofinansowanie.
Na poniższym wykresie zaprezentowano prognozowane w latach 2018-2021 wielkości nadwyżki
operacyjnej.

Planowany wynik operacyjny budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój
w latach 2018-2021
(w tys. zł)
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Inwestycyjny wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami majątkowymi a wydatkami
majątkowymi, przy czym ujemny wynik określany jest jako deficyt inwestycyjny. Prognozuje się,
iż w latach 2018-2021 wystąpi deficyt inwestycyjny i będzie kształtował się następująco:
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Planowany wynik inwestycyjny budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach
2018-2021
( w tys. zł)
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2. Stan zadłużenia Miasta – z analizy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta na koniec czerwca 2018 roku wynika, iż dług na koniec 2018 roku wyniesie 30 339 tys. zł,
co stanowi 6,94% planowanych dochodów ogółem. Największą kwotę z tego tytułu stanowią
wyemitowane w 2014 roku obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Wykup obligacji rozpocznie
się w 2020 roku, a zakończy w 2024 roku. Obligacje to papiery wartościowe na okaziciela
emitowane w serii i nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Miasto
wyemitowało 5 serii obligacji po 6 000 sztuk każda. Agentem Emisji, zgodnie z przeprowadzonym
postępowaniem, został Bank Polska Kasa Opieki S.A. Roczna kwota wykupu ustalona została na
6 000 000 zł. Poza tym w kolejnych latach Miasto musi uregulować zobowiązania finansowe
wynikające z preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:


w 2015 roku w wysokości 516 953 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych"
w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. Do końca
I półrocza bieżącego roku spłacono 280 000 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2019
rok,



w wysokości 259 482 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie
termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Umowa pożyczki
została podpisana w 2016 roku, jednak jej faktyczne przekazanie na rachunek Miasta nastąpiło
w styczniu 2017 roku. Do końca I półrocza bieżącego roku spłacono 67 290 zł. Całkowita spłata
pożyczki planowana jest na 2020 rok.

Ponadto w I półroczu 2018 roku dokonano całkowitej spłaty następujących pożyczek zaciągniętych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
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w 2014 roku w wysokości 120 629 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych"
w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju,



w 2014 roku w wysokości 240 306 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych"
w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego
Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.
Kształtowanie się długu Miasta Jastrzębie-Zdrój wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na
30.06.2018 roku
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III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedmiotowy wykaz został opracowany odrębnie dla
każdego przedsięwzięcia i zawierał informacje dotyczące m.in.: nazwy i celu przedsięwzięcia, zakresu
rzeczowego, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej
jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków
w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.
W I półroczu br. zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie uchwalonych wieloletnich
przedsięwzięć:
1. bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach polegające na zwiększeniu limitów wydatków w latach 2018-2021 o kwotę
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3 823 tys. zł, z czego w 2018 roku limit zwiększono o 1 663 tys. zł, w 2019 roku zwiększono
o 1 174 tys. zł, w 2020 roku limit zwiększono o 757 tys. zł, a w 2021 roku limit zwiększono
o 229 tys. zł. Przedmiotowe zwiększenia wynikały z ustalenia limitów wydatków na nowe zadania,
na które Miastu przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej,
2. majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych polegające na zwiększeniu limitów wydatków w latach 2018-2019 o kwotę
22 275 tys. zł, z czego w 2018 roku o 3 599 tys. zł, a w 2019 roku o 18 676 tys. zł. Przedmiotowe
zwiększenia wynikały z ustalenia limitów wydatków na zadania, na które Miastu przyznano
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej,
3. pozostałych majątkowych polegające na zmniejszeniu limitów wydatków w latach 2018-2019
o kwotę 3 493 tys. zł, z czego w 2018 roku zwiększono o 1 286 tys. zł, w 2019 roku zmniejszono
o 4 779 tys. zł. Natomiast wydatki w 2020 roku pozostały na niezmienionym poziomie.
Przedmiotowe zwiększenia wynikały przede wszystkim z doszacowania inwestycji oraz podjęcia
decyzji o realizacji nowych przedsięwzięć. Zabezpieczono również wymagany wkład własny
w zadaniach na potrzeby złożenia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wniosków o dofinansowanie
z budżetu

Unii

Europejskiej. Natomiast zmniejszenia wynikały głównie

z przeniesienia

przedsięwzięć, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do grupy
wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową wynosi prawie 47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych, z tego:
- przedsięwzięć bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł ponad 24%,
- przedsięwzięć majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł prawie 29%,
- pozostałych przedsięwzięć majątkowych wyniósł prawie 58%.
W I półroczu 2018 roku wykonanie finansowe wieloletnich przedsięwzięć wyniosło 22% kwoty
planowanej z tym, że bieżące przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 34%, a przedsięwzięcia
o charakterze majątkowym w 21% (z tego

finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane w wysokości 20% planu,
a pozostałe majątkowe w wysokości 23% planu).
Wartość zaangażowania przedsięwzięć wieloletnich wynosi około 39% planu, w tym na
przedsięwzięcia bieżące zaciągnięto zobowiązania w wysokości 47% planu, a na majątkowe 38%
planu.
Ważnym

elementem

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej,

mówiącym

także

o

stopniu

zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, jest poziom wykorzystania uchwalonego limitu
zobowiązań. Na koniec I półrocza 2018 roku zaplanowany limit zobowiązań na wszystkie
przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 92 632 tys. zł wykorzystany został w 5,90% i wyniósł
5 469 tys. zł, z tego:
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- limit zobowiązań w przedsięwzięciach bieżących finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2018 roku
wykorzystany został w 19,52% i wyniósł 1 927 tys. zł,
- limit zobowiązań w przedsięwzięciach majątkowych finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2018
roku wykorzystany został w około 0,15% i wyniósł 39 tys. zł,
- limit zobowiązań w pozostałych przedsięwzięciach majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 roku
wykorzystany został w 6,21% i wyniósł 3 503 tys. zł.
Szczegółowe dane finansowe dotyczące realizacji każdego z przedsięwzięć wieloletnich zawiera
Załącznik Nr 2, a poniżej opisano zakres rzeczowy.
1. Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE
Projekty edukacyjne

Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020
Projekt pn. „Mobilni na europejskim rynku pracy” – Zespół Szkół Zawodowych
Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach cukiernik, ślusarz, elektryk
oraz mechanik pojazdów mechanicznych. Celem tego projektu jest zdobycie przez uczniów nowych
kompetencji zawodowych w trakcie staży zagranicznych.
W roku 2016 zrealizowano następujące działania:


podpisano umowę z FRSE na realizację projektu,



przeprowadzono akcję informacyjną w szkole o realizacji projektu,



prowadzono rozmowy z partnerami projektu,



dokonano rozeznania finansowego w ramach dokonania niezbędnych zakupów.

W 2017 roku do Wielkiej Brytanii do miasta Derry wyjechała pierwsza grupa 18 uczniów w zawodzie
mechanik pojazdów samochodowych oraz 2 opiekunów. Głównym założeniem stażu było nabycie
umiejętności diagnostyki pojazdów oraz obsługi wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, podniesienie
kompetencji zawodowych w dziedzinie mechaniki samochodowej oraz kompetencji językowych
i kulturowych. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe, reklamowe, odzież ochronną dla
uczestników, opłacono polisę ubezpieczeniową oraz zapłacono za kurs BHP, kurs pedagogiczny
i językowy. Druga grupa 10 uczniów wraz z opiekunem wyjechała do Portugalii, gdzie odbyła staż
w miejscowych cukierniach, w których uczniowie zapoznali się z obróbką ciast francuskich oraz
poznali receptury lokalnych przysmaków. Uczniowie nabyli umiejętności z dziedziny cukiernictwa,
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poznali nowe technologie i urządzenia, zapoznali się z organizacją pracy w innych krajach oraz
poprawili swoją komunikatywność językową.
W I półroczu 2018 roku odbył się wyjazd do Niemiec grupy składającej się z 10 ślusarzy, 10
elektryków i 2 nauczycieli. W ramach tego stażu elektrycy poznali technologię tworzenia instalacji
elektrycznych naziemnych i podziemnych, a także technikę zakładania instalacji oświetleniowej
w budynkach. Ślusarze natomiast nabyli umiejętności w zakresie obrabiania materiałów metodą
ręczną, a także zapoznali się z procesem wykorzystywania maszyn CNC w obróbce metali. Zakupiono
materiały biurowe, reklamowe, odzież ochronną dla uczestników, opłacono polisę ubezpieczeniową
oraz zapłacono za kurs BHP, kurs pedagogiczny oraz językowy.
W II półroczu planuje się zakup materiałów reklamowych.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 88,19%
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 95,71%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży” – Szkoła Podstawowa Nr 1
Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny. Działania z nim związane będą sprzyjać realizacji
różnych celów edukacyjnych i wychowawczych. Będą to takie cele jak poznawanie kultur, tradycji
i zwyczajów innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności podstawowych (czytanie, liczenie),
doskonalenie znajomości języków obcych, umiejętności interpersonalnych uczniów. Ponadto udział
w projekcie będzie służył promocji nowych niestandardowych form nauczania, które rozwiną kluczowe
kompetencje uczniów. Zgodnie z planem projektu uczniowie założą fikcyjne firmy turystyczne,
zaprojektują logo, przygotują broszury reklamowe. Odwiedzą biura i kancelarie prawnicze oraz
odpowiednie urzędy zajmujące się rejestrowaniem firm. Zapoznają się z zasadami efektywnego
oszczędzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie realizacji projektu uczniowie wraz
z opiekunami odbędą wyjazdy do Niemiec, Grecji, Irlandii i Hiszpanii.
W 2016 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:


prezentacja projektu, jego założeń i celów nauczycielom, uczniom i rodzicom,



przydzielenie zadań i funkcji w projekcie poszczególnym nauczycielom i uczniom,



utworzenie w szkole „Strefy Erasmusa”, w której prezentowane są materiały, zdjęcia, ogłoszenia
oraz inne rzeczy dotyczące projektu,



wizyta w jednym z biur podróży na terenie Jastrzębia-Zdroju w celu zapoznania się z pracą,
funkcjonowaniem biura podróży, jego zadaniami, godzinami pracy, zaletami i wadami,



założenie strony internetowej projektu,



założenie i uruchomienie Twinspace na platformie etwinning,



założenie profilu projektu na Facebooku,



założenie przez uczniów szkolnego biura podróży,



wizyta w Urzędzie Pracy, gdzie uczniowie poznają warunki i sposoby zakładania przedsiębiorstw
w Polsce,



przygotowanie przy pomocy specjalistów i urzędników fikcyjnych dokumentów założycielskich
szkolnego biura podróży,
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wizyta projektowa w Anglii (przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań w projekcie,
powstanie europejskich zespołów ewaluacyjnych i ds. rozpowszechniania projektu),



opracowanie i ogłoszenie zasad funkcjonowania i działania szkolnego biura podróży,



umieszczenie

w internetowych

mediach

pierwszych

rezultatów

działalności

projektu

–

dokumentów prawnych,


konkurs na logo projektu oraz logo szkolnego biura podróży,



umieszczenie propozycji logo na stronach internetowych projektu.

W 2017 roku zorganizowane zostały targi pracy w partnerskich szkołach oraz odbyły się warsztaty
z uczniami na temat sposobu składania podania o pracę, które uczniowie złożyli w szkolnym biurze
podróży. Odbyła się pierwsza wideokonferencja między szkołami. W ramach projektu uczestnicy
przygotowali broszury ofert szkolnych biur podróży, zaprojektowali wzory paszportów i biletów
lotniczych, wykonali mapy z zaznaczeniem atrakcji turystycznych swoich krajów i regionów, które
zostały opublikowane na stronach internetowych projektu. W lutym odbył się wyjazd do szkoły
greckiej. W ramach zadań projektowych uczniowie składali propozycje na temat produktu, który
mieliby wytwarzać, a następnie sprzedawać podczas zagranicznych wizyt. Produkt ten został
wykonany, a jego zdjęcia zostały opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto została
zrealizowana wizyta w szkole polskiej – Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Odbyło się spotkanie
ze specjalistami ds. marketingu w temacie sprzedaży produktu, jego reklamy i technik
marketingowych. Odbyła się też wizyta projektowa w Niemczech, na której omówione były rezultaty
pierwszego roku projektu, wyniki ewaluacji oraz zostały ustalone działania na kolejny rok. Uczniowie
podczas wymiany zwiedzali lokalne przedsiębiorstwa np. piekarnie i kawiarnie, gdzie przyglądali się
funkcjonowaniu tych zakładów, asystowali pracownikom przy wykonywaniu ich obowiązków.
Kulminacyjnym wydarzeniem był szkolny jarmark bożonarodzeniowy, w czasie którego uczniowie
sprzedawali

swoje

produkty.

Program

mobilności

obejmował

także

elementy

edukacji

międzykulturowej w postaci zwiedzania lokalnych atrakcji turystycznych. Jedną z tych atrakcji był
zamek i kościół klasztorny w Doberlug-Kirchhain, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach
przybliżającym świat średniowiecznych mnichów. Uczestnicy mobilności zwiedzili również Witenbergę
i miejsca związane z Marcinem Lutrem i reformacją. Niemieccy gospodarze zorganizowali całodniową
wycieczkę do Drezna, gdzie uczniowie zwiedzili Centrum Matematyki i Fizyki. Po wizycie
w Niemczech zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe z projektowania plakatów marketingowych.
Uczniowie przygotowali płyty DVD z zebranymi materiałami, zdjęciami i filmami. Zostały wykonane
plakaty reklamujące produkt.
W I półroczu 2018 roku został zaprojektowany przez uczestników projektu drugi produkt do sprzedaży
oraz przygotowano plakaty, ulotki i broszury reklamujące wytworzony produkt. Odbyła się również
wizyta w szkole irlandzkiej, hiszpańskiej oraz spotkanie projektowe w Anglii. Zaprojektowano
i wykonano magazyn podróżniczy, w którym znajduje się opis wykonanych produktów i atrakcji
turystycznych w Polsce oraz plakaty reklamujące inne kraje.
W II półroczu 2018 roku nastąpi podsumowanie projektu. Jego efekty służyć będą rozwijaniu
u uczniów postawy przedsiębiorczości, radzeniu sobie trudnych sytuacjach oraz poznawaniu zasad
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funkcjonowania rynku. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia
zgodnie z potrzebami projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 75,86%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 92,97%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika” – Zespół Szkół Nr 5
Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 15-18 lat i zakłada wyjazdy uczniów wraz
z nauczycielami do krajów partnerskich oraz międzynarodowe spotkania projektowe. Głównym celem
projektu jest przybliżenie uczniom czasów średniowiecza i analiza bieżących problemów na świecie
w odniesieniu do nich za pomocą innowacyjnych metod nauczania takich jak flipped classroom.
Naczelnym koordynatorem projektu jest szkoła z Hiszpanii, pozostali partnerzy to szkoły
z Francji, Łotwy, Grecji i Włoch. W latach 2016-2018 przewiduje się udział grup 3 osobowych wraz z 2
nauczycielami w działaniach związanych z zorganizowanym uczeniem się w poszczególnych krajach
partnerskich (3 wyjazdy), udział 2 nauczycieli w jednym spotkaniu projektowym we Włoszech oraz
jedno spotkanie projektowe uczniów i nauczycieli w Polsce.
W 2016 roku wykonane zostały wyłącznie działania merytoryczne w projekcie bez ponoszenia na ten
cel wydatków. Działania te obejmowały zarządzanie projektem, promocję, prace wspólne zespołu
projektowego oraz spotkanie kadry pedagogicznej.
W 2017 roku odbyło się spotkanie projektowe dwóch nauczycieli we Włoszech oraz dwa spotkania
związane z nauczaniem: w Grecji i na Łotwie. W ramach zadań projektowych pokryto koszty
zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia NW oraz koszty wycieczek. Zakupiono także
niezbędne materiały biurowe i wyposażenie (laptop i aparat fotograficzny). W celu upowszechnienia
rezultatów projektu oraz promocji szkoły zakupiono roll-up, parawan, flagi, długopisy i smycze.
Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekt.
W I półroczu 2018 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii z udziałem 3 osobowej grupy uczniów wraz
z 2 nauczycielami. Każde ze spotkań trwało 5 dni. Zrealizowano również nauczanie w Polsce dla
wszystkich uczestników z krajów partnerskich. Wydatki zostały poniesione na koszty wyjazdów takie
jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NW, wycieczki. Zakupiono również
materiały biurowe i promocyjne. Opłacono koszt warsztatów edukacyjnych, usługę gastronomiczną
i fotograficzną. Zorganizowano działania w celu upowszechniania rezultatów projektu oraz promocji
szkoły. W tym celu kupiono kubki reklamowe oraz zlecono wywołanie zdjęć fotograficznych.
W II półroczu 2018 roku nie planuje się wydatków – umowa finansowa dla projektu kończy się
z dniem 31.08.2018r.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 99,99%.
wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wynosi 100%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia” – Szkoła
Podstawowa Nr 5
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej
i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów
edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte
poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych
szkoleń. Wyjazdy zagraniczne poprzedzone będą intensywnym kursem języka angielskiego dla
uczestników mobilności. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli pierwszego i drugiego etapu
kształcenia, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Finlandii aby poznać
europejskie systemy edukacyjne, metody, formy pracy oraz sposoby rozwijania umiejętności
kluczowych (język obcy, język ojczysty, ekspresja kulturalna, umiejętność uczenia się). Tematyka
wybranych szkoleń obejmuje analizę wyników testów PISA, edukację włączającą, rolę nauczyciela
wspomagającego, pracę z uczniem słabym i zdolnym, pracę z uczniemz autyzmem i ADHD. Zdobyta
wiedza i doświadczenie pozwolą uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz wzmocnić motywację uczniów.
W 2017 roku zorganizowano kurs j. angielskiego dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Kurs
odbywał się na terenie szkoły w dwóch grupach (dla początkujących i średniozaawansowanych).
Szkoła wypłaciła środki niezbędne do opłacenia szkolenia i kosztów podróży dla 4 osób
wyjeżdzających do Wielkiej Brytanii na szkolenie „Special Educational Needs and Inclusive Learning”.
Zakupiono również laptop.
W I półroczu 2018 roku zakończono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Wypłacono
kieszonkowe uczestnikom kursu w Oslo, Nowym Yorku, Palermo, Dublinie. W ramach mobilności
wypłacono zaliczkę na zakup biletów kursu w Joensuu. Do celów projektowych został zakupiony
rzutnik.
W II półroczu 2018 roku planuje się zakup materiałów biurowych, zakup usługi związanej
z wykonaniem banneru informacyjnego z nadrukiem, kupno

materiałów i wyposażenia w ramach

promocji (długopisy, smycze, torby z nadrukiem), oraz wydatki na wypłatę wynagrodzeń
i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.
W 2019 roku planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę
na rzecz projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 68,51%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 72,07%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT” – Publiczne Przedszkole Nr 17
Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników szkoły, zwłaszcza
w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego. Projekt ten
skierowany jest do pracowników pedagogicznych jednostki. Pracownicy przedszkola wezmą udział w
mobilnościach edukacyjnych typu „job-shadowing”. Mobilności te będą rodzajem praktyki zawodowej,
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której cel stanowi m.in. zapoznanie się z pracą innych nauczycieli poprzez obserwację zadań przez
nich wykonywanych.
W 2017 roku poniesiono wydatki dotyczące zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem,
przewodników, materiałów do nauki języka angielskiego, trzech tabletów, dwóch pendrive’ów, karty
pamięci oraz przenośnych dysków zewnętrznych. Urządzenia zakupiono do projektowania własnych
materiałów

dydaktycznych

przy

użyciu

zasobów

cyfrowych

oraz

technologii

informacyjno-

komunikacyjnej. Wykorzystane zostaną one także do zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród
nauczycieli i dzieci oraz nauki programowania. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do nauki
języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli oraz materiały promujące projekt.
W I półroczu 2018 roku wydatki poniesiono na mobilność edukacyjną trzech nauczycieli do Wielkiej
Brytanii, opłacone zostało ubezpieczenie oraz usługi związane z wykonaniem materiałów
promocyjnych. W II półroczu 2018 roku planowana jest mobilność edukacyjna dla 3 nauczycieli do
Włoch.

Wydatki

obejmować

będą

koszty

przejazdu,

ubezpieczenia,

wyżywienia

noclegu

i zakwaterowania. Planuje się również zakup głośnika bezprzewodowego, zakup materiałów do nauki
języka angielskiego oraz kupo usług związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych.
W 2019 roku zaplanowano mobilność edukacyjna dla 3 nauczycieli w Hiszpanii. Wydatki obejmować
będą koszty przejazdu, wyżywienia noclegu i zakwaterowania, koszty ubezpieczenia dla trzech osób,
zakup usług związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych. Uiszczona będzie również
opłata za obsługę finansową.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 43,91%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 44,19%
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” – Zespół Szkół Nr 2
Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania
oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników. Skierowany jest do grupy nauczycieli z Zespołu
Szkół Nr 2 w tym 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, polonisty,
fizyka i

bibliotekarza. W projekcie zaplanowano wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii,

Niemiec i na Maltę.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu 2018 roku planuje się
przygotowanie uczestników do wyjazdu na kurs językowy prowadzony przez nauczycieli języka
niemieckiego i angielskiego. W ramach projektu przewiduje się zakup słowników, podręczników
biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz materiałów biurowych.
W 2019 roku planuje się wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii oraz 5 nauczycieli na Maltę, gdzie odbędą się
kursy językowe i metodyczne. W ramach zadania środki będą wydatkowane na zakwaterowanie,
wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, laptop,
gabloty i roll up.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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Projekt pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” – Zespół Szkół Nr 2
Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik
hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt ma na celu
zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego,
pozyskanie certyfikatów wzmacniających szansę młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie
zakresu mobilności zawodowej uczniów.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona wizyta przygotowawcza w związku z czym zaplanowano wylot
2 nauczycieli do Lizbony. W ramach projektu środki zostaną wydatkowane na zakup biletów, transport
na lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie. Planuje się również rezerwację biletów lotniczych dla 44
uczestników na przelot do Lizbony, a także zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych.
W 2019 roku zaplanowano podróż do Portugalii, gdzie zostanie zrealizowany kurs języka
portugalskiego dla uczestników projektu. Koszty będą obejmować wyżywienie, zakwaterowanie,
kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, gabloty i roll up.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
Projekt pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”

–

Szkoła

Podstawowa Nr 12
Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie
języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, a także nawiązanie
współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.
W I półroczu 2018 roku przed wyjazdem na mobilności odbył się kurs językowy przeprowadzony przez
Szkołę Języka Angielskiego „AGNES”.
W II półroczu 2018 roku planuje się wyjazd 12 nauczycieli na Maltę, do Anglii i Irlandii na kursy
językowe, których celem jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy
z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwój
umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. Przed wyjazdem uczestnicy
projektu odbędą kurs językowy. Koszty związane z wyjazdem przewidują zakup biletów lotniczych dla
12 osób, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, zakup ubezpieczenia NW oraz udział w
kursach. W ramach projektu przewiduje się zakup laptopa i aparatu fotograficznego, dzięki któremu
będzie możliwość upowszechniania projektu wśród młodzieży.
W 2019 roku zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Środki będą
wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących pracę
na rzecz projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt pn. „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn
w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 5
Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Ogółem
na 14 dniowy staż do Niemiec wyjedzie 36 uczniów wraz z 2 opiekunami. Celem tego projektu jest
poprawa kompetencji zawodowych młodzieży poprzez zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie
umiejętności językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Uczniowie nabędą
praktyczne umiejętności w zakresie budowy i konserwacji maszyn do obróbki ręcznej metalu oraz
zapoznają się z technologią produkcji poszczególnych elementów metalowych i obsługą maszyn CNC
wraz z podstawami programowania tych maszyn. Przed wyjazdem na staż, uczniowie zostaną
przygotowani pod względem językowym, psychologiczno-pedagogicznym i kulturowym oraz przejdą
szkolenie w zakresie BHP.
W 2016 roku w ramach projektu zostały zakupione materiały biurowe i promocyjne, a także
podręczniki do nauki języków obcych, podręczniki kulturowe i podręczniki dla mechaników.
W 2017 roku udział w stażu został poprzedzony gruntownym przygotowaniem w zakresie językowym
(kurs językowy), psychologiczno-pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem BHP. Grupa 18
uczniów i 2 nauczycieli odbyła staż w Niemczech, w związku z czym wydatki dotyczyły
zakwaterowania, wyżywienia, organizacji praktyk, transportu oraz wypłaty kieszonkowego. W ramach
realizacji projektu zakupiono również niezbędną odzież dla uczestników i opłacono usługę krawiecką
związaną z obszyciem odzieży. Ponadto ze środków projektu wypłacono wynagrodzenie dla osób
zaangażowanych w projekt. Zakupiono książki językowe, zawodowe oraz książki na temat BHP,
a także materiały biurowe i materiały promujące projekt tj. naklejki, plakaty, naszywki, baner, roll-up.
W I półroczu 2018 roku druga grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjechała na staż do Niemiec.
Wykonane wydatki były zbliżone do tych z 2017 roku.
W II półroczu 2018 roku nie planuje się wydatków, gdyż projekt zakończył się 30.06.2018r.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 100%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją
sukcesów uczniów” – Zespół Szkół Zawodowych
Projekt ten dotyczy wyjazdu na kursy zagraniczne pedagogów zatrudnionych w Zespole Szkół
Zawodowych. Na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe wyjedzie ogółem 14 nauczycieli w 4
grupach. Pierwsza pięcioosobowa grupa wyjedzie do Niemiec na kurs dotyczący poznawania
struktury kształcenia zawodowego w Niemczech. Druga trzyosobowa grupa wyjedzie do Irlandii zaś
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trzecia również trzyosobowa grupa wyjedzie na Maltę. Obie te grupy uczestniczyć będą
w intensywnym kursie języka angielskiego. Ostatnia trzyosobowa grupa wyjedzie na Maltę by
uczestniczyć w kursie dotyczącym wykorzystywania narzędzi informatycznych w kształceniu.
Planowane w ramach projektu działania umożliwią pracownikom szkoły podniesienie ich kompetencji
pedagogicznych oraz przyczynią się do atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły.
W 2016 roku poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, przewodników, słowników,
szkoleń kulturowych i pedagogicznych oraz zakupów usług reklamowych promujących projekt.
W 2017 roku odbyło się szkolenie nauczycieli. W ramach projektu nauczyciele przeszli przygotowanie
językowe oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. Uczestnicy zostali także
wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze. Dla 4 nauczycieli
wyjeżdzających na kurs do Niemiec zorganizowano transport z Jastrzębia-Zdroju do Chemnitz i z
powrotem. Druga grupa 3 nauczycieli wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego.
Szkolenie przeprowadziła szkoła językowa Centre of English Studies z siedzibą w Dablinie w Irlandii.
Powyższe szkolenie trwało 2 tygodnie. Trzecia grupa 3 nauczycieli wzięła udział w 2 tygodniowym,
intensywnym kursie języka angielskiego zorganizowanym przez szkołę Malta Lingua z siedzibą St
Julian’s na Malcie. Nauczyciele w ramach projektu przeszli przygotowanie językowe oraz szkolenie
psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak
opłata biletów lotniczych, opłata za udział w kursie oraz zakwaterowanie.
W I półroczu 2018 roku czwarta grupa 3 nauczycieli wzięła udział w kursie psychologicznopedagogicznymi kulturowym „Empowement in ICT Skills: Making Use of Technology Tools”. Kurs
został zorganizowany przez firmę Executive Trainiing Institute z siedzibą w St Julian’s na Malcie.
Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze.
W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak opłata biletów lotniczych, opłata za udział
w kursie oraz zakwaterowanie.
W II półroczu 2018 roku nie planuje się wydatków.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 99,13%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 99,84%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Przez współpracę do sukcesu” – Szkoła Podstawowa nr 18
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników w tym poprawa
umiejętności językowych nauczycieli odbywających kurs językowy oraz kurs metodyczny. Ważnym
aspektem jest szerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej u nauczycieli, by móc rozpoznawać
potrzeby uczniów. Uczniowie zdobędą nie tylko wiedzę, ale i chęci do podwyższania własnego
standardu życia. Projekt zakłada zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy.
Zadanie ma na celu promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród uczniów.
Wobec problemów społecznych, przed jakimi staje współczesna Europa, stwierdzono potrzebę
zapoznania uczniów z kulturami, zwyczajami innych narodów. Celem projektu jest również
wprowadzenie

innowacyjnych

metod

nauczania

gimnazjalnego.
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oraz

podwyższenie

wyników

egzaminu

W 2017 roku zapłacono za zakup artykułów biurowych, tonerów, artykułów szkoleniowych,
przewodników, jak również pokryto koszty organizacyjne i monitoringu oraz zapłacono za kurs
językowy w kraju.
W I półroczu 2018 roku odbył się dwutygodniowy kurs języka angielskiego, organizowany przez
Executive Training Institute na Malcie. Celem wyjazdu było rozwijanie znajomość j. angielskiego
i poprawienie płynności mówienia. W ramach projektu środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie
wyjazdów, kurs językowy, pomoce dydaktyczne, opłaty transakcyjne za zakup biletów, zakup sprzętu
multimedialnego oraz artykułów biurowych.
W II półroczu 2018 roku odbędzie się 5-dniowy kurs metodyczny z j. angielskiego organizowany
w

Grecji,

który

daje

możliwość

kształcenia

umiejętności

projektowania

ciekawych

lekcji

z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu zaplanowano wydatki takie jak
wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej oraz zakup biletów lotniczych.
W 2019 roku zaplanowano trzy wyjazdy. Pierwszy z nich to 5-dniowy kurs zwalczania niepowodzeń
szkolnych organizowany we Włoszech. Dobrze wyważony program szkolenia pomiędzy częścią
teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami uczestników daje możliwość poznania metod i narzędzi,
potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z różnego rodzaju trudnościami. Drugim
kursem jest tygodniowy projekt międzynarodowy organizowany przez DOMINOU ASSOCIATION
w Rumunii, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny
projektów europejskich, poprawy ich jakości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kolejny 6-dniowy
wyjazd odbędzie się do Portugalii. Kurs ten doskonali umiejętności pracy w zespole, daje możliwości
wymiany doświadczeń i praktyk międzykulturowych w procesie uczenia się, jak i w twórczości
i innowacji. Głównym celem jest praca nad poprawą siebie - szacunek uczniów poprzez zachęcanie
ich do twórczego myślenia, promując ich wyobraźnię. Środki będą wydatkowane również na zakup
artykułów biurowych, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz koszty organizacji
spotkań upowszechniających projekt w gronie rodziców i nauczycieli.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 62,96%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 39,01%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP
w Jastrzębiu-Zdroju” – Centrum Kształcenia Praktycznego
Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów kształcących
się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk.
Uczniowie zdobędą kwalifikacje i umiejętności potwierdzone certyfikatami EUROPASS, ECVET oraz
certyfikatami organizacji przyjmującej i firm, w których odbywać będą praktyki. Celem projektu jest
również rozwijanie swoich zainteresowań, poprawa umiejętności językowych, podniesienie swojej
samooceny oraz rozwój osobisty. Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w grupie własnej,
a także międzynarodowej, dzięki czemu będą potrafili rozwijać takie cechy jak poszanowanie
godności, praw człowieka, tolerancja i sprawiedliwość społeczna.

19

W 2017 roku odbyła się wizyta przygotowawcza na terenie organizacji przyjmującej w Portugalii oraz
we Włoszech, celem sprawdzenia możliwości organizacyjnych firm partnerskich, warunków
lokalowych, warunków transportowych oraz jakości staży. Środki zostały wydatkowane na materiały
biurowe

potrzebne

do

przygotowania

dokumentacji

potwierdzającej

uczestnictwo

uczniów

w praktykach.
W I półroczu 2018 roku w mobilności uczestniczyło 28 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie odbywali
praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed
wyjazdem uczniowie odbyli kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej pomocy oraz odbyło się
spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkań było jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu
na staż. Uczniowie otrzymali również odpowiednie materiały dydaktyczne. Środki pieniężne zostały
wydatkowane na organizację wycieczek w Portugalii i we Włoszech. Opłacono przewodniki oraz bilety
wstępu do muzeów.
W II półroczu 2018 roku nie przewiduje się żadnych wydatków.
W 2019 roku zaplanowano wyjazd 28 uczniów wraz z opiekunami do Portugalii oraz Włoch. Wszelkie
założenia projektowe i działania będą miały identyczny charakter jak te dla grup wyjeżdżających
w 2018 roku.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 98,09%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 49,84%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” – Zespół
Szkół Zawodowych
Projekt dotyczy wyjazdu 3 grup kształcących się w zawodach technik chłodnictwa klimatyzacji, technik
budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci i urządzeń
sanitarnych na staż do Portugalii (2grupy) oraz Niemiec. Głównym celem stażu zagranicznego jest
podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez umożliwienie im doskonalenia zawodowego
w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie
osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo na europejskim rynku
pracy. Istotą stażu jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną funkcjonującą na rynku
pracy. Staż umożliwi uczniom nabycie wiedzy dotyczącej struktury, funkcjonowania firmy w innym
kraju, troska o środowisko naturalne, poznanie najnowszych technologii i urządzeń stosowanych
w danym zawodzie oraz poznanie języka angielskiego zawodowego.
W 2017 roku realizowane były wyłącznie działania merytoryczne w projekcie nie wymagające
zaangażowania środków finansowych.
W I półroczu 2018 roku zakupiono materiały biurowe, przewodniki i słowniki, pokryto koszty szkolenia
kulturowego i pedagogicznego oraz szkolenia BHP. W ramach projektu opłacono koszty podróży
i zakwaterowania uczestników wyjazdu do Portugalii.
W II półroczu przewidywane są wydatki na drugi wyjazd do Portugalii, które będą analogiczne jak przy
pierwszym wyjeździe.
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W 2019 roku zostaną pokryte koszty obsługi i zakwaterowania dla uczestników wyjazdu do Niemiec.
Środki będą wydatkowane w kategoriach: podróż, koszty pobytu uczestników i kieszonkowe, zakup
pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, kurs językowy, szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia
BHP.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 49,03%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 33,64%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie
pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2
(pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna
i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie
w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do
odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na
konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.
W I półroczu 2018 roku prowadzone były ścisłe konsultacje z Dyrektorami oraz pracownikami
merytorycznymi szkół w zakresie opracowania opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału
w postępowaniu a także kryteriów oceny ofert w tym rozeznania cenowego rynku.
W II półroczu 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg dla Zespół Szkół Nr 9 - pracownia dla zawodu
kucharz/piekarz, Zespół Szkół Nr 2 - pracownia dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz dla zawodu technik logistyk w ramach planowanego przetargu. Kolejnym
krokiem przewidzianym jest podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami i dokonanie wydatków
przewidzianych w projekcie, dostarczenie sprzętu do w/w placówek oraz tablic informacyjnopromocyjnych projektu wraz z oznaczeniami stanowisk. Nadal trwać będą prace związane
z przygotowaniem zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 - pracownia dla zawodu technik analityk
oraz pracownia dla zawodu technik mechatronik.
Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą
zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.
W 2019 roku zostaną podpisane umowy z potencjalnymi wykonawcami oraz dostarczenie sprzętu do
w/w placówek.
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Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 2
Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt
zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest
doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie
ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie
w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na
podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia
kwalifikacji.
W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.
Zaplanowano kursy takie jak :


Kurs obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel oraz mała
księgowość),



Kurs obsługi programów w hotelarstwie,



Kurs technologii informatycznych w logistyce. Identyfikacja systemów informatycznych
wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw,



Kurs pn. Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce”.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:


Kurs na wózki widłowe (jezdniowe) szkolenia z egzaminem,



Kurs prawo jazdy kat. B z egzaminem ,



Kurs rachunkowości/księgowości



Kurs kadry i płace,



Kurs wizażysty - stylisty,



Obsługa kas fiskalnych



Kurs dietetyki i odchudzania .

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.
Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 6
Celem projektu jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w JastrzębiuZdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu dla
uczestników przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, które będzie miało na celu
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zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane
jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
W I półroczu 2018 roku odbyło się stworzenie założeń projektu wraz z uzyskaniem akceptacji wniosku
o dofinansowanie.
W II półroczu 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła
konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów
na potrzeby zaplanowanych kursów. Odbędą się szkolenia tj.


Szkolenie KNX - moduł podstawowy,



Szkolenie KNX - moduł zaawansowany,



Kurs programowania aplikacji Android Studio,



Kurs Programisty,

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:


Kurs spawania metodą MIG/MAG,



Kurs prawa jazdy B,



Kurs operatora CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,



Kurs eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej,



Kurs chromatografia cieczowa,



Kurs chromatografia gazowa.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.
Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 9
Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt
zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest
doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie
ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie
w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
W I półroczu 2018 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W II półroczu 2018 roku zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe dla uczestników projektu
oraz kursy takie jak :


Kurs prawo jazdy kat. B,



Wózki widłowe (jezdniowe),



Pracownik ochrony.

W 2019 roku realizowane dla uczniów będą takie kursy jak w 2018 roku.
W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.
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Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.
Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych
Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt
zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest
doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie
ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie
w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
W I półroczu 2018 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W II półroczu 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla
których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowani wynikła konieczność
podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby
zaplanowanych kursów. Odbędą się kursy tj.


Kurs na Wózki widłowe (jezdniowe),



Kurs spawania metodą MIG/MAG,



Kurs grafiki komputerowej PHOTOSHOP,



Kurs operatora CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,



Kurs grafiki komputerowej Corel,



Kurs stylizacji paznokci.

W 2019 roku realizowane będą takie same kursy jak w roku 2018 dla uczniów
W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.
Aktywizacja rynku pracy

Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej.
Ponadto projekt ma na celu:
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podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej,



zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania
organizacji

pozarządowych,

tworzenia

podmiotów

integracyjnych

oraz

przekształcanie

przedsiębiorstw
w podmioty społeczne,


wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie
w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów
zwrotnych,



tworzenie

środowiska

przyjaznego

rozwojowi

ekonomii

społecznej

poprzez

wspieranie

sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług,
zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecania usług użyteczności
publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii
społecznej.
W

ramach

projektu

zatrudniani

są

doradcy

biznesowi

oraz

animatorzy,

którzy

promują

przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone są
usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących.
Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiada za realizację następujących zadań określonych w projekcie:


usługi animacyjne oraz rozwoju ekonomii społecznej – prowadzenie działań informacyjnych,
doradztwa bieżącego, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej,



usługi wsparcia powstawania nowych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych:
wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem podmiotów
ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie PES i wsparcie funkcjonujących
przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 10 zaświadczeń
o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914,00 złotych. Ponadto, odbyły się również
spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją społeczną - uczestników
Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników (osoby indywidualne
i przedstawiciele organizacji pozarządowych). Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach
projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. W czerwcu odbył się
Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, w którym wzięły udział 44 organizacje
z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Subregionu Zachodniego. Festiwal odbył się w Jarze Południowym.
Wydarzenie miało na celu promocję działalności organizacji pozarządowych wśród lokalnej
społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji
to m.in. występy na scenie, pokazy umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów
i usług oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne a także animacje. Wydarzenia na scenie były
tłumaczone przez tłumacza języka migowego. W ramach współpracy z Liderem projektu
zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem wizyty studyjnej, w której
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wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych było
przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Częstochowy oraz
przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej. Natomiast Forum Ekonomii Społecznej to
inicjatywa, której celem była promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych
narzędzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie
społeczne. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz gmin, miasti powiatów z terenu Subregionu
Zachodniego, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów
i zajęć warsztatowych obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii
społecznej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii
społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową.
W 2017 roku finansowane były wynagrodzenia specjalisty ds. ekonomii społecznej i doradców
kluczowych, obsługa księgowa, koszty delegacji specjalisty i doradców, a także materiały dla
uczestników doradztwa ogólnego. W celu prawidłowej realizacji założeń projektu podjęto wiele
działań, między innymi nawiązano współpracę z instytucjami z terenu Miasta, takimi jak Powiatowy
Urząd Pracy oraz Klub Integracji Społecznej. Odbyły się liczne spotkania informacyjne indywidualne
i grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób indywidualnie zainteresowanych
tematyką ekonomii społecznej. Organizacje mogły skorzystać z doradztwa bieżącego w biurze OWES
w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zostało podpisanych 11 umów o udzielenie
wsparcia doradczego, wystawiono 11 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis. Do projektu
przystąpiło 19 uczestników. Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu były zgodne ze
wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. Poniesiono wydatki na pokrycie
wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
W I półroczu 2018 roku kontynuowano działania projektowe, obsługę zapewniał personel projektu
świadczący wsparcie podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące. W ramach projektu środki
wydatkowano na zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego oraz pokrycie kosztów
przejazdów personelu projektu. Wypłacane było wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds.
ekonomii społecznej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 50,50%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,18%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Praktyka i praca – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 +” –
Powiatowy Urząd Pracy
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, należących co najmniej do jednej z grup tj.: osoby
w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane
zostaną różne ścieżki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż lub
pośrednictwo pracy i prace interwencyjne.
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W 2017 roku rozpoczęto realizację zadania „Staże”, w ramach którego wypłacono stypendia 35
osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Podpisano umowy z pracodawcami
na organizację prac interwencyjnych i wypłacono refundacje wynagrodzenia dla 6 pracodawców.
Wypłacono również dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS.
W I półroczu 2018 roku wypłacono stypendia 53 stażystom wraz z opłaceniem stawek ubezpieczenia
społecznego. W ramach zrealizowanego zadania „prace interwencyjne” wypłacono refundacje
wynagrodzenia dla pracodawców za zatrudnienie 20 bezrobotnych. Wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne i dodatki specjalne doradcom zawodowym. W ramach projektu sfinansowano
dodatki specjalne dla obsługi projektu oraz zakupiono materiały biurowe.
W II półroczu 2018 roku kontynuowana będzie realizacja staży i prac interwencyjnych. Wypłacone
zostaną dodatki specjalne doradcom zawodowym.
W 2019 roku staże będą na końcowym etapie realizacji, a wraz z finansowaniem stypendiów
wypłacane będą premie dla pracodawców zatrudniających 20 osób.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 43,76%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 40,51%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej
Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój razem z partnerem
projektu, Jastrzębskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i ma na celu realizację kompleksowych
działań, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz
integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę
docelową projektu będą stanowiły osoby, rodziny i grupy wykluczone a także zagrożone
wykluczeniem społecznym. W ramach projektu swą działalność będzie kontynuował Klub Integracji
Społecznej, gdzie będą odbywały się zadania i działania projektu tj. aktywizacja społeczna
i zawodowa uczestników, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz grupowe. Kontynuowane
będą

również

W mieszkaniu

prace

mieszkania

treningowym

na

chronionego
co

dzień

treningowego

będzie

dla

przebywać

osób

niepełnosprawnych.

dwóch

niepełnosprawnych,

z którymi asystent będzie współpracował przez okres 4 miesięcy. Po tym okresie nastąpi wymiana
mieszkańców. Asystent będzie pracował z rodzicami/ opiekunami tych niepełnosprawnych
przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem osób po
opuszczeniu mieszkania treningowego. W projekt zaangażowany został również terapeuta uzależnień
dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Projekt zakłada objęcie wsparciem 168 osób w tym 30
osób niepełnosprawnych.
W I półroczu 2018 roku rozpoczęła się praca asystenta, którego zadaniem jest praca z wychowankami
placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ich usamodzielnienia. Dla rodzin zostały stworzone
grupy wsparcia, na których specjalistyczna kadra udziela niezbędnych wskazówek i wsparcia w pracy
z dzieckiem. Po zakończeniu warsztatów ze specjalistami uczestnikom zostanie zaproponowany
udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
W II półroczu 2018 roku działania będą miały identyczny charakter jak w I półroczu.
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W latach 2019-2020 kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 31,98%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 11,01%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020
Projekty Transgraniczne

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Projekt pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta
Głównym

celem

projektu

było

stymulowanie

współpracy

i

wzajemnych

relacji

między

przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących
w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co miało doprowadzić do realizacji wspólnych
przedsięwzięć transgranicznych. Celem projektu była kontynuacja działań samorządów wpisanych we
wspólnie opracowany - we wcześniejszych edycjach projektu - dokument pn. "Program partnerskiej
współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa". Zadania projektowe planowane w niniejszym
projekcie odbywały się w Pradze i w Warszawie z udziałem Ambasady RP (w Pradze) i Ambasady
RCZ (w Warszawie).
W 2016 roku poniesione w ramach projektu wydatki związane były z zakupem usługi tłumaczenia
polsko - czeskiego wydawnictwa projektowego.
W 2017 roku odbyło się wydarzenie promujące transgraniczną współpracę miasta Jastrzębia-Zdroju,
Karwiny i Hawierzowa. W związku z konferencją wydatki zostały poniesione na transport uczestników
do Pragi, usługę promocyjno-kulinarną (degustacja tradycyjnych potrwa regionu), usługę cateringową,
ustne tłumaczenie wystąpień prelegentów i moderatorów. Odbyło się spotkanie promujące współpracę
transgraniczną w Warszawie. Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla uczestników
eventu, usługą organizacji wyżywienia oraz organizacją konferencji oraz ustnym tłumaczeniem
wystąpień prelegentów i moderatorów. Zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt.
W I półroczu 2018 roku nie podniesiono żadnych wydatków.
W II półroczu 2018 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów
i odpowiednią część będzie musiało przekazać do miast partnerskich biorących udział w projekcie.
Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 52,38%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie
i Jastrzębiu-Zdroju ” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie
problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Problemy dotyczą położenia przygranicznego
obu miast i konieczności zadbania o czeskiego i polskiego klienta po obu stronach granicy. Środkami
są kursy językowe, wspólne konferencje, warsztaty, film, technika komunikacyjna i urządzenie do
oznakowania rowerów. Partnerem wiodącym jest Miasto Karwina. Celem szczegółowym projektu jest
zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.
W 2017 roku wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na kurs języka czeskiego dla pracowników
Straży Miejskiej. Wybrano także wykonawcę na realizację zadania pn. „Produkcja trzech filmów
profilaktycznych”.Zakupiono aparat fotograficzny, stojak rowerowy oraz stół i 2 krzesła na potrzeby
systemu znakowania i rejestracji rowerów.

Zorganizowana została także dwudniowa konferencja

w Karwinie, z którą wiązały się wydatki związane z noclegami, wyżywieniem, wynajmem sali,
technologią projekcji i systemem dźwięku.
W I półroczu 2018 roku zorganizowana została 2 dniowa konferencja polsko czeska, poniesione
zostały koszty pobytu 25 uczestników konferencji. Opłacono także koszty transportu.
W II półroczu zaplanowana została organizacja 3 dniowego warsztatu dla 30 osób w Petrovicach
w Republice Czeskiej. Zaplanowano również zakup materiałów promocyjnych tj. maskotki projektu,
odblaski, plecaki, zakup 2 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.
W 2019 roku zaplanowana jest organizacja konferencji zamykającej projekt. W ramach konferencji
środki zostaną wydatkowane na wynajem sali, wyżywienie oraz na technologie projekcji.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 5,75%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 9,80%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019
Projekt pn. „Strażak bez granic” – Urząd Miasta
Projekt jest projektem partnerskim pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczą Strażą Pożarną Jastrzębie-Zdrój oraz SDH Havirov Mesto. Celem projektu jest
organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz
z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary”, stworzenie międzynarodowej
komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP
na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Kolejnym założeniem w projekcie jest
wzmacnianie współpracy transgranicznej pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej
oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej na tym obszarze. W przyszłości pozwoli to
na wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów w celu poprawy efektywności
działań oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach
jednostek. W 2017 roku wydatki ponoszone były przez Komendę Miejska Państwowej Straży
Pożarnej. Zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn
w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny,
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namiot, materiały reklamowe oraz ławostoły. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz
wypożyczenia sceny podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów
związanych z uczestnictwem w zawodach w Czempinie oraz pokryciem kosztów noclegów
i wyżywienia podczas tych zawodów.
W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.
W II półroczu 2018 roku w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych w 2017 roku
wydatków konieczna będzie redystrybucja środków przez Lidera do partnerów projektu. Ponieważ
Liderem jest KM PSP w budżecie Miasta zaplanowano wydatki wynikające z konieczności
przekazania refundacji dla partnerów projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 67,14%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań
w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne
zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup
sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń
i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą
skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast
partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek
ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań
jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód
i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez
poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość.
Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości
do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych
z ukierunkowaniem na powodzie.
W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki w związku z nie rozstrzygniętym
przetargiem.
W II półroczu 2018 roku zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
obejmują zakup cyfrowego sprzętu komunikacyjnego oraz zakup i montaż tablicy informacyjnopromocyjnej.
W 2019 roku planuje się udział w spotkaniu zamykającym w Karwinie.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań
w sytuacjach kryzysowych przez jednostki Straży Pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne
zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup
sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń
i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą
skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast
partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek
ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań
jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód
i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez
poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość.
Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości
do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych
z ukierunkowaniem na powodzie.
W I półroczu 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
mające

na

celu

przedstawienie

dotychczasowych

rozwiązań

organizacyjno-prawnych

oraz

przedstawienie zagrożeń występujących po obu stronach granicy z uwzględnieniem obecnych
możliwości przeciwdziałania z wykazaniem posiadanych sił i

środków. W ramach niniejszego

spotkania poniesiono wydatki związane z cateringiem.
W II półroczu 2018 roku zaplanowano zakup motopompy pływającej do wody brudnej oraz piły
łańcuchowej do usuwania przeszkód na zalewiskach.
W 2019 roku

zaplanowane jest spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie działań

w ramach projektu, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej
współpracy. Przewiduje zakup i montaż tablicy pamiątkowo-informacyjnej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 23,08%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 17,49%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM
Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” –Urząd Miasta
Projekt nastawiony jest na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie.
Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu jest
zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie
jednostki. Projekt zakłada działania zmierzające do unowocześnienia systemu komunikacji Straży
Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, tak aby jastrzębski system łączności był w pełni kompatybilny z
systemem używanym w Straży Miejskiej w Karwinie, co ma umożliwić wspólne rozwiązanie
problemów pojawiających się w sąsiadujących miastach, w szczególności w kontekście działań
antynarkotykowych kierowanych do młodzieży.
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W 2017 roku projekt jest merytorycznie realizowany przez Miasto Karwina, które wykonało część
swojego projektu tj. pociąg profilaktyczny z rewolucyjnym programem prewencyjnym z zakresu
przeciwdziałania narkotykowego kierowanego do młodzieży.
W I półroczu 2018 roku w ramach projektu wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów licencji
konsoli radiowej oraz włączenie 10 radiotelefonów do systemu oraz koszty szkolenia pracowników.
W II półroczu w związku z faktem, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, po rozliczeniu
całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią
część refundacji będzie musiało przekazać czeskiemu partnerowi biorącemu udział w projekcie.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 62,45%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 62,45%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do
potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół nr 2
Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Korzyści dla uczniów płynące z realizacji projektu to
przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń,
doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.
Zaangażowanie w projekt renomowanych placówek, dysponujących bogatym zapleczem technicznym
i profesjonalną kadrą oraz ekspertów kulinarnych zapewniają realizację

projektu na wysokim

poziomie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa z uwzględnieniem współpracy
z pracodawcami. Projekt będzie skierowany na oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania
przez szkoły wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Cel ten można osiągnąć dzięki
współpracy z wiodącymi praktykami branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadają wieloletnie
doświadczenie zawodowe i doskonałe referencje. Ważna jest współpraca szkół o podobnych profilach
nie tylko w kraju. Uczestnicy poznają najnowsze technologie i trendy jakie stosowane są
w gastronomii i hotelarstwie.
W 2017 roku zakupiono przedmioty promocyjne z logo programu takie jak ulotki, które informują
o działaniach obu partnerów, roll-up, długopisy z logo Euroregionu oraz koszulki z logo projektu.
Odbyły się warsztaty tematyczne, gdzie polscy wykładowcy mieli obowiązek przekazać wiedzę
teoretyczną i praktyczną. Odbyły się również warsztaty, na których uczestnicy biorący udział w
projekcie mogli wypiekać bułeczki oraz przygotować wieńce i ozdoby adwentowe.
W I półroczu 2018 roku odbyły się warsztaty kulinarne z użyciem polskich produktów. Uczniowie wraz
z opiekunami z czeskiej szkoły przyjechali na warsztaty pod nazwą „Ryby i owoce morza”, które były
prowadzone w formie wykładów przez osoby zatrudnione w Zespole Szkół Nr 2 oraz osoby
z zewnątrz. Kolejny warsztat nosił nazwę: „Warzywa i owoce”. Grupa Czeska i Polska zaprezentowała
swoje umiejętności oraz sporządziła potrawy. W ramach projektu wykonano transmisję dwustronną
polegającą na zapoznaniu uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii
w prowadzeniu szkoleń.
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W II półroczu 2018 roku zaplanowano wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty i zajęcia
z młodzieżą, wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 79,89%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 85,32%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie
poznawania
i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej
mieszkańców w oparciu o poznanie przeszłości miast. Propagowanie zainteresowania przeszłością
Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny wśród ich mieszkańców i mieszkańców miast partnerskich.
Celem jest również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizacje
warsztatów, konkursów, a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast.
W 2017 roku zorganizowano konkurs fotograficzny dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa
i Karwiny pt. „Historia Miasta w obiektywie-miasto oczyma mieszkańców” oraz opracowano graficznie
i wydrukowano kalendarze miejskie z fotografiami nadesłanymi przez mieszkańców. Kalendarz służy
do promowania atrakcyjnych historycznie obiektów. Zostały również zakupione materiały promocyjne
oraz nagrody.
W I półroczu 2018 roku zorganizowano wystawę fotografii nadesłanych do konkursu ogłoszonego
w każdym z miast oraz odbyła się wystawa prac zwycięskich. Zorganizowano także warsztat
fotograficzny - współpraca środowisk fotograficznych miast partnerskich. Działanie „warsztat
fotograficzny” miał na celu zintegrować środowisko fotograficzne Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa
i Karwiny oraz

wyeliminować bariery w kontaktach bezpośrednich i pomóc w nawiązywaniu

kontaktów. Zaś działanie „konkurs fotograficzny” miał wzbudzić potrzebę poznania miasta
partnerskiego, promować walory historyczne własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do
aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.
W II półroczu 2018 roku po rozliczeniu całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego
Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich
biorących udział w projekcie.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 18,64%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 18,64%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta
Projekt nawiązuje do pięciu poprzednich edycji spotkań branżowych, które koncentrowały się na
rozwoju współpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa ,Jastrzębia-Zdroju, szczególnie
na poziomie partnerstw podmiotów z tych miast. W związku z rozszerzeniem współpracy i jej promocji
na szczeblu krajowym, w szóstej edycji projektu planuje się wzmocnić strategiczne ramy współpracy
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miast partnerskich, a jednocześnie promować współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt ma
na celu zwrócenie uwagi polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy
transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zwrócenie uwagi
na to, iż aktywności transgraniczne prowadzone przez samorządy, nie są tylko lokalnymi działaniami,
a są częścią polityki międzynarodowej państw oraz częścią dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne
znaczenie dla działań związanych z polityką zagraniczną. Projekt będzie promował transgraniczną
aktywność Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Śląsk Cieszyński na poziomie
europejskim.
W I półroczu 2018 roku odbyło się pięciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej
- Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany był przy współudziale i zaangażowaniu
eurodeputowanych związanych z tematyką polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Działanie to
zawierało:


wystawę tematyczną prezentującą transgraniczną aktywność miast, wspólne projekty i inicjatywy,



konferencję tematyczną dotyczącą transgranicznej pl-cz aktywności samorządów i przyszłości tej
współpracy z udziałem posłów, pracowników komisji UE, przedstawicieli instytucji europejskich
i innych gości,



spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki współpracy pl-cz
w obszarze EŚC,



spotkanie robocze w Domu Polski Południowej dotyczące promocji działań transgranicznych miast
partnerskich,



spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub EuroInstitut Kehl w celu promocji czesko-polskiej
współpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. W ramach
projektu został zakupiony aparat fotograficzny oraz zamówiono przygotowanie loga do projektu.

W II półroczu 2018 roku nastąpią płatności za catering oraz za usługi tłumaczenia na spotkaniu
w Brukseli.
W 2019 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią
część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które
zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 7,47%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,20%.
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.
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Pomoc społeczna / rodzina

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na teranie Miasta Jastrzębie-Zdrój” – Ośrodek Pomocy
Społecznej
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie
będą tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach
projektu planuje się utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjaźń, utworzenie
mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie będą występowały również zadania tj. usługi
wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój.
Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków na jakie
napotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu powstała placówka
wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7
w Jastrzębiu-Zdroju. Działalność tej świetlicy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu
jakim jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu na terenie Miasta. W świetlicy były realizowane zajęcia rozwijające kompetencje tj.
porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Świetlica jest miejscem dla
30 podopiecznych i funkcjonuje od listopada ubiegłego roku. Działalności świetlicy koordynował
kierownik wychowawca zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Nadzorował on tworzenie programów
wychowawczo-terapeutyczno-profilaktycznych. Dzieci i młodzież zostały podzielone według kategorii
wiekowej na trzy grupy. Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia wyrównawcze. W świetlicy na
umowę zlecenie zatrudnieni zostali specjaliści tj. psycholog, pedagog, wychowawcy. W ramach
realizacji projektu utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000lecia w Jastrzębiu-Zdroju,
zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych, który współpracuje z mieszkańcami mieszkania
chronionego pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Zadaniem asystenta była praca z wychowankami w celu usamodzielnienia. Asystent kompleksowo
wspierał, motywował i prowadził podopiecznego przez cały proces reintegracji społecznej
i zawodowej.
W I półroczu 2018 roku kontynuowano działania placówki wsparcia dziennego przy ulicy
Dunikowskiego, kontynuowano prace mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich
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wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, prace asystenta rodziny
oraz asystenta osób niepełnosprawnych, odbyły się szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze
i funkcjonujące już rodziny. W II półroczu 2018 roku zadania będą miały identyczny charakter jak w I
półroczu. W 2019 roku kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.
Podmiotem częściowo współrealizującym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta. W ramach zadania
w 2017 roku udzielono dotacji celowych dla Jastrzębskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. W I
półroczu 2018 roku nastąpiło udzielenie kolejnych dotacji celowych. W II półroczu 2018 również
planuje się udzielenie dotacji celowych. W 2019 roku działania będą miały identyczny charakter jak
w latach ubiegłych.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 27,65%
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 40,04%
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla
mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2020 r. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia
dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganiu
rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów
i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do
podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże
znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych
czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym
elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się
osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt jest komplementarny z projektem
„Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa
socjalnego”,

który

również

otrzymał

dofinansowanie

z

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego.
W 2020 roku zostaną podjęte działania związane z dostosowaniem, adaptacją i wyposażeniem lokalu
położonego przy ulicy Gagarina na placówkę wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz na
utworzenie Centrum Usług Społecznych. W ramach projektu planowane są działania na rzecz
mieszkańców ulic Gagarina i Os. 100-lecia polegające na współpracy z asystentem rodziny,
psychologiem, wyspecjalizowaną kadrą świetlicy. Prowadzone będą zajęcia z logopedą, nauka języka
angielskiego,

zajęcia

socjoterapeutyczne,

kompensacyjne,

warsztaty

profilaktyczne,

zajęcia

artystyczno-sportowe, wyjazdy edukacyjne oraz wyjścia kulturalne. W ramach wydatków majątkowych
na potrzeby placówki zostanie zakupiona tablica interaktywna.
W 2021 roku planowana jest kontynuacja działań na rzecz mieszkańców ulic Gagarina i Os. 100-lecia
obejmująca współpracę z asystentem rodziny, psychologiem, wyspecjalizowaną kadrą świetlicy.
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Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%
Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.
Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na
obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu
zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację
Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem
Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8
PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru
rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład
niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla
8 animatorów lokalnych oraz wolontariat wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia
wraz z narzutami. Wolontariusze wybrani zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w
szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy
oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to
organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej
integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych,
wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca
współpraca z Animatorem Społecznym.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca br.
W II półroczu 2018 roku planuje się organizacje warsztatów dla animatorów społecznych i lokalnych
wraz z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testów Riessa.
W ramach realizacji projektu będą wypłacane wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
W 2019 roku działania będą miały identyczny charakter jak w roku 2018.
W 2020 roku planuje się przeprowadzić warsztaty tylko dla animatorów lokalnych. W ramach realizacji
projektu będą wypłacane wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

37

Użyteczność publiczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt

pn.

„Cyfryzacja

i

standaryzacja

danych

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych
usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta
Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju 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

internetowego,

materiałów

realizującego

zasobu.

zamówienia

na

Projekt

zakłada

materiały

również

zasobu

klienta

uruchomienie

sklepu

zewnętrznego

oraz

modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych
baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej.
W 2017 roku środki wykorzystano na zamówienie pn. Opracowanie dokumentacji technicznofinansowej o charakterze studium wykonalności dla przedsięwzięcia.
W I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamienienia oraz Opisów Przedmiotów Zamówienia dla projektu.
W II półroczu 2018 roku planowane jest wyłonienie inżyniera projektu oraz ogłoszenie przetargu na
wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zostanie wykonana nowa ortofotomapa
lotnicza miasta, jako podstawowe źródło informacji o aktualnym sposobie zagospodarowania terenu.
Zostaną wyłonieni wykonawcy prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej
mapy zasadniczej do standardowej postaci, czyli założeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych
dużej szczegółowości), które są podstawowymi komponentami obok bazy danych EGiB, obiektowej
mapy zasadniczej. W trakcie trwania projektu zostanie wykonane również przetworzenie do postaci
elektronicznej

wszystkich

analogowych

materiałów

archiwalnych

zasobu

wraz

z

ich

zaewidencjonowaniem w bazie PZGiK.
W 2019 roku planowane jest zakończenie prac geodezyjnych rozpoczętych w 2018 roku
W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB, prowadzonych zgodnie
z zatwierdzonym projektem. W trakcie całego projektu będą prowadzane czynności informacyjnopromocyjne, a także nadzór techniczny nad pracami geodezyjnymi realizowany przez inspektora
nadzoru prac.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
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Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,18%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE:
Użyteczność publiczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14
w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta
Przedmiotem realizacji tego projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10
przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu obecnie
funkcjonujące przedszkole zostanie przeniesione ze starego budynku, niespełniającego wymogów
technicznych do nowoczesnej placówki. Dzięki tej inwestycji zwiększeniu ulegnie liczba miejsc
w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie dodatkowej grupy dla 3-4 latków. Poprawie
ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia.
Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:


5 sal ogólnych na około 25 dzieci każda (około 2,5 m2 na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami
wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych
i pomocniczych,



sal do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,



5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki
dostosowane do potrzeb dzieci,



sal z szatnią dla 125 dzieci,



kuchnia z jadalnią i zapleczem,



niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,



ogrodzenie terenu placówki, wygrodzenie terenu przedszkolnego,



plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,



parking.

W latach 2013-2015 przeprowadzone były prace związane z wykonaniem projektu budowlanowykonawczego przebudowy budynku celem dostosowania dla potrzeb przedszkolno-szkolnych wraz
z boiskiem, placem zabaw i małą architekturą. Budynek przedszkola powstanie poprzez rozbudowę
istniejącego segmentu szkoły.
W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania. W 2016 roku podpisano umowę na
dofinansowanie. Przygotowana została dokumentacja

przetargowa

oraz rozpoczęto procedurę

przetargową na wyłonienie wykonawcy tego zadania. W 2017 roku

rozpoczęto prace związane

z budową: 5 sal ogólnych, wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania
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pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych, hall-u do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości
przedszkolnych, 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty
i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci, kuchni z jadalnią i zapleczem, pomieszczeń
administracyjnych i socjalnych, ogrodzenia terenu placówki z wygrodzeniem terenu przedszkolnego,
placu zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem, parkingu.
W I półroczu 2018 roku wykonano wszelkie roboty żelbetowe, murowe oraz instalacyjne, wewnętrzne
instalacje elektryczne i niskonapięciowe, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
izolacje dachów wraz z obróbkami blacharskimi. Zamontowano również stolarkę okienną, płyty
granitowe na dziedzińcu i świetliki dachowe. W II półroczu 2018 roku nastąpi kontynuacja robót
budowlanych oraz nastąpi zakończenie realizacji zadania obejmujące odbiór oraz jego rozliczenie
finansowe i rzeczowe zostanie również sporządzony wniosek o płatność końcową w zakresie zwrotu
poniesionych wydatków przez Miasto do Instytucji Zarządzającej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 33,35%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 46,77%
Projekt realizowany jest w latach 2013-2018.
Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14

w

Jastrzębiu-

Zdroju” – Urząd Miasta
Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącej
siedzibę Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie efektywności energetycznej oraz poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Zakres prac w
budynku szkolnym obejmuje termomodernizację, wymianę wraz z rozbudową i przebudową
wewnętrznych instalacji oświetleniowych i wentylacyjnych, wymianę źródła ciepła z kotła węglowego
na gazowy, remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw oraz schodów
terenowych.
W 2016 roku wykonano studium wykonalności i opinię ornitologiczną oraz złożono wniosek
o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogłoszono procedurę przetargową
na realizację zadania. W 2017 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu Unii
Europejskiej oraz wyłoniono wykonawcę zadania, które będzie realizowane łącznie z zadaniem
„Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
jako całościowy kompleks. W ramach zadań projektowych podpisano umowę z wykonawcą oraz
rozpoczęto wykonanie robót.
W I półroczu 2018 roku wykonano wszystkie roboty żelbetowe, murowe, stolarkę okienną
i drzwiową, tynki wewnętrzne. Wykonano posadzki wraz z izolacją, izolację dachów, glazurę na
ścianach, glazurę podłóg, biały montaż, przekładki gazu i prądu. W II półroczu 2018 roku planuje się
kontynuację robót budowlanych oraz nastąpi zakończenie zadania obejmujące odbiór oraz jego
rozliczenie finansowe i rzeczowe.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 33,82%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 47,65%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt

pn.

„Cyfryzacja

i

standaryzacja

danych

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych
usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych
W 2019 roku ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone będą na zamówienie budowy
i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia,
aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zaplanowano również zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem
oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych.
W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB polegających na pracy
w terenie oraz wprowadzaniu danych do bazy zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.
Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15. Docelowo inwestycja obejmuje:


elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC,
rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,



instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,



niezbędną

rozbudowę,

przebudowę

instalacji

odgromowych,

uziemiających

i przeciwprzepięciowych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji
substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania
obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod
kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku wykonano instalację, która składa się ze 153 sztuk modułów fotowoltaicznych
o mocy łącznej 39,76 KW.
W II półroczu 2018 roku nastąpi

zakończenie zadania obejmujące odbiór oraz jego rozliczenie

finansowe i rzeczowe, zostanie również sporządzony wniosek o płatność końcową w zakresie zwrotu
poniesionych wydatków przez Miasto do Instytucji Zarządzającej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 9,22%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6, która swym zakresem obejmuje:


elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC,
rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,



instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,



niezbędną

rozbudowę,

przebudowę

instalacji

odgromowych,

uziemiających

i przeciwprzepięciowych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji
substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania
obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod
kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku zostały ułożone panele na dachu płaskim od strony południowej, składające
się z 92 sztuk modułów 295W, o łącznej mocy 27,14KW.
W II półroczu 2018 roku nastąpi rozliczenie finansowe z wykonawcą robót.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 11,97%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Nr 6 w JastrzębiuZdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:


elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC,
rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,



instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,



niezbędną

rozbudowę,

przebudowę

instalacji

odgromowych,

uziemiających

i przeciwprzepięciowych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji
substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania
obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod
kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku zostało ułożonych 140 sztuk paneli na dachu płaskim od strony południowej
o mocy 39,9KW. Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 99,87%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 99,88%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w JastrzębiuZdroju” – Urząd Miasta
Przedmiotem

projektu

jest

budowa

instalacji

fotowoltaicznej

dla

obiektu

Kąpielisko

Zdrój

w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:


elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC,
rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,



instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,



niezbędną

rozbudowę,

przebudowę

instalacji

odgromowych,

uziemiających

i przeciwprzepięciowych. Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej
wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na
potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii
obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni
się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod
kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia
wykonawcy prac budowlanych.
W II półroczu 2018 roku powstanie instalacja, która będzie się składać z modułów fotowoltaicznych
mono lub olikrystalicznych o mocy szczytowej 260 W. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,52
KW (152 sztuki) zostaną zainstalowane na dachu od strony południowo-wschodniej i od strony
północno-zachodniej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,46%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż i konfiguracja urządzeń
systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym
zakresem obejmuje:


montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachy budynku,



montaż inwertera fotowoltaicznego,



montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,



montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej,



instalacje odgromową i uziemiającą.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się
do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10
jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
środków unijnych.
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W I półroczu 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania.
W II półroczu 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną
zamontowane 24 panele fotowoltaiczne o ogniwach monokrystalicznych. Moc znamionowa panelu to
270W.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,14%
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaż
i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 125a, która obejmuje wykonanie:


modułów fotowoltaicznych z systemem samoodśnieżania na dachu szkoły,



doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,



wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,



Systemu Zarządzania Energią,



układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się
do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10
jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania.
W II półroczu 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą planuje
się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20,06 kW, które będą służyć do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby jednostki.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,22%
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta
Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się
w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej

pod kierunkiem

Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach
funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”,
a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały
przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały
odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład
Przyrodoleczniczy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93
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z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieużytkowany. Bez podjęcia działań naprawczych obiekt
zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją. Zarządcą powstałej w ramach projektu
infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów
statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych. Inwestycja obejmuje:
1. Prace rozbiórkowe:


rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej
części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,



skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,



wykucie otworu drzwiowego w ścianie północnej, elewacji południowej i wschodniej, istniejących
obróbek blacharskich,



wykucie strzępi w ścianach istniejących.

2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:


przemurowanie otworów okiennych elewacji zachodniej i północnej,



wykonanie ścian z cegły pełnej, ścian monolitycznych,



wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,



wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,



wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,



wykonanie nadbudówki - wyjście z klatki schodowej na dach,



wykonanie warstw stropodachu,



wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,6mm,



wykonanie szybu dla windy osobowej,



wykonanie schodów drewnianych,



wykonanie ściany działowe z cegły pełnej i monolitycznych,



uzupełnienia ścian w miejscach przemurowywanych otworów okiennych z cegły pełnej,



wykonanie nadproży wewnętrznych i zewnętrznych z prefabrykowanych belek żelbetowych,



montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,



gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania,



naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,



wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,



wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,



wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,



montaż parapetów wewnętrznych,



wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,



wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,



montaż sufitów systemowych podwieszanych,



wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,



malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,



wykonanie posadzek,
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ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe
kształtki styropianowej,



montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,



wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,



zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,



wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej
płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.
4. Montaż instalacji.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:


instalacja centralnego ogrzewania,



instalacja ciepłej wody użytkowej,



instalacja wodociągowa i hydrantowa,



instalacja wentylacji mechanicznej,



instalacja kanalizacji sanitarnej,



instalacja kanalizacji deszczowej,



instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,



instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku
Zdrojowego z nawiązaniem do jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy
powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze
znajdą się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne.
Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia
z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W I półroczu 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę
przetargową na wyłonienie wykonawcy.
W II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą planuje się rzeczową
realizację przedsięwzięcia.
W 2019 roku w wyniku realizacji projektu w obrębie budynku utworzone zostaną:


w piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i warsztatowe oraz archiwa i ciemnia,



na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczącej do 50 osób, zaplecza technicznego,
pomieszczeń biurowych i wc.



na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalnia z punktem
informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia wc.

Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,12%.
Projekt realizowany jest w latach 2013-2019.
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Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd
Miasta
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 21 kW dla Zespołu Szkół Nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:


montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,



montaż inwerterów fotowoltaicznych,



montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,



montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektronicznej.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się
do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,
PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania.
W II półroczu 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy
zadania.
W 2019 roku planuje się rzeczową realizację przedsięwzięcia, które będzie realizowane wspólnie
z zadaniem „zwiększenie efektywności energetycznej w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,67%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” – Miejski Zarząd Nieruchomości
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, ograniczenie strat ciepła,
podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie
kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. Projekt zakłada:
Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:


docieplenie pozostałej części budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie ściany
budynku) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,



przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem
(telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowa instalacji
elektrycznej
w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:


docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.



przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem
(telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudową instalacji
elektrycznej i zmianą oświetlenia na energooszczędne.
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W 2016 roku (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja
projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości
zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją), zabudowanie układu telemetrii
sterowniczej oraz modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię
gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian
obiektów, wymianą stolarki okiennej, jak również zwiększeniem dostępności obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
W I półroczu 2018 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadania. Obecnie przygotowywane
są dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie. W II półroczu 2018 roku planuje się
rozpocząć prace termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu budynku z kontynuacją prac w roku
2019.
W 2019 roku planuje się wykonać również roboty wewnętrzne związane ze zmianą źródła ciepła oraz
instalacji elektrycznej na odnawialne źródła energii.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,96%.
Projekt realizowany jest w latach 2015-2019.
Projekt pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w JastrzębiuZdroju” – Miejski Zarząd Nieruchomości
Celem projektu jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Szkolnej
5 oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa
specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego
i infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby Domu Nauki
i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych.
W

roku

2015

dokonano

weryfikacji

istniejącej

inwentaryzacji

architektoniczno-budowlanej

i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb
projektowych oraz uzgodniono sposób użytkowania obiektu. Dokonano również zakupu map do celów
projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
W roku 2016 przystąpiono do realizacji robót w zakresie:


termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak
i wewnętrznej,



przebudowy części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,



dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych
związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,



wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,



montażu wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,



wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
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wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac
zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W roku 2017 wydatkowano środki na realizację zadania z przeznaczeniem na:


prace rozbiórkowe,



wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,



wykonanie instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji,



wykonanie sieci wodno–kanalizacyjnych,



wykonanie dróg wewnętrznych oraz budowa boiska.

W I półroczu 2018 roku zakończono prace budowlane poprzez wykonanie małej architektury,
zagospodarowanie terenu oraz malowanie końcowe pomieszczeń. W II półroczu 2018 roku planuje
się zakup pierwszego wyposażenia dla przyszłych użytkowników.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 80,56%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 95,79%.
Projekt realizowany jest w latach 2014-2018.
Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na
cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa
jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
W 2017 roku opracowano analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania
ze środków unijnych. W I półroczu 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz
rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.
W II półroczu 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą
rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :


termomodernizację budynku SP1 wraz z jego rozbudową i przebudową,



budowę budynku przedszkola,



rozbiórkę budynku „Domu Nauczyciela”,

W 2019 roku kontynuowane będą rozpoczęte w 2018 roku prace budowlane oraz rozpoczną się
roboty dotyczące:


budowy drogi pożarowej oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych,



budowy placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,



przebudowy i budowy instalacji: gazowych, odgromowych, dozorowych obiektu i otoczenia
(kamery), teletechnicznych, oświetlenia LED, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wentylacyjnej
i grawitacyjnej,



budowy instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,20%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
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Pomoc społeczna / rodzina
Projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby
budownictwa socjalnego” – Miejski Zarząd Nieruchomości
Głównym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy
ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali
socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum
Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową.
W

ramach

prac

adaptacyjno-budowlanych

część

istniejąca

budynku

zostanie

poddana

termomodernizacji. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usługi
oferowane przez Centrum Usług Społecznych będą odpowiedzią na potrzeby grup znajdujących się w
szczególnej sytuacji w zakresie ich aktywizacji z uwzględnieniem lokalnych, demograficznych
i terytorialnych uwarunkowań. Centrum zapewni wielowymiarowe wsparcie mające na celu
zwiększenie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej
społeczności.
W 2015 roku wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu
technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji
górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz obliczeń
sprawdzających na podstawie, których stwierdzono, że stan techniczny i konstrukcja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina jest w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi
fundamentami.
W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowyi nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania
terenu i budowy placu zabaw.
W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano informacje o pozytywnej
ocenie wniosku i uzyskaniu dofinansowania w planowanej kwocie. Rozpoczęto procedurę
przetargową, która miała wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Odbyły się 3 przetargi, jednakże ze
względu na brak ofert lub przewyższające zabezpieczone środki w budżecie nie została podpisana
umowa na wykonanie, w związku z czym ogłoszono ponownie przetarg. W ramach zabezpieczonych
środków dokonano zapłatę za opracowaną dokumentację projektową.
W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie za
dokumentację przetargową. Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 2019
roku.
W II półroczu 2018 planuje się wykonać pracę adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu
wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń obejmującą przebudowę wszystkich instalacji
w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej
elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem
dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym
terenie. W budynku powstaną również pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania
Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Aktywności.
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W 2019 roku zaplanowano kontynuację działań z roku 2018.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0,57%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,86%.
Projekt realizowany jest w latach 2015-2019.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 ” – Urząd Miasta
W I półroczu 2018 r. w ramach zadania majątkowego nie były ponoszone żadne wydatki.
W II półroczu 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg dla Zespół Szkół Nr 9 - pracownia dla zawodu
kucharz/piekarz, Zespół Szkół Nr 2 - pracownia dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz dla zawodu technik logistyk w ramach planowanego przetargu. Kolejnym
krokiem przewidzianym jest podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami i dokonanie wydatków
przewidzianych w projekcie oraz dostarczenie sprzętu i tablic informacyjno-promocyjnych wraz z
oznaczeniami stanowisk do w/w placówek. Nadal trwać będą prace związane z przygotowaniem
zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla
zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia
dla zawodu technik mechatronik. Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej
pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.
W roku 2019 w odniesieniu do pracowni ekonomicznej w ZS2. Jednakże, należy nadmienić, że
sytuacje związane z rozstrzygnięciem przetargu są dynamiczne i niezależne od zamawiającego.
Sytuacje związane z dokonywaniem zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowym mogą
zdarzać się w przypadku planowanych postępowań przetargowych z uwagi na konieczność
dokonywania podziału zamówień na części w przetargach.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Projekt pn."Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie
i Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta
W roku 2017 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:
- zakup techniki do oznakowania i rejestracji rowerów,
- zakup zestawu komputerowego do oznakowania i rejestracji rowerów.
W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków majątkowych ze względu zmiany wartości
środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup komputera przenośnego to koszt jednostkowy poniżej
10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.
W 2019 roku nie przewiduje się wydatków majątkowych.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.
Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy” – Urząd Miasta
Głównym celem

tego projektu jest stworzenie wspólnego produktu

turystycznego opartego na

spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone
linie kolejowe w partnerskich gminach. W związku z powyższym pięć samorządów tj. Gmina Godów,
Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Petrowice u Karvine, Miasto Karwina postanowiło
z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, unikatowego produktu
turystycznego. W ramach niniejszego projektu stworzony zostanie transgraniczny szlak rowerowy
o charakterze dydaktycznym, opowiadającym historię kolejnictwa i obszaru przemysłowego polskoczeskiego pogranicza. Do budowy ścieżek rowerowych łączących się z istniejącymi już fragmentami
sieci rowerowych w partnerskich samorządach zostaną wykorzystane elementy infrastruktury
kolejowej i terenów po byłych liniach kolejowych. Zakłada się że, realizacja projektu wpłynie pośrednio
na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy w szczególności w branży turystycznej.
W latach 2015-2016 poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz
dzierżawą i wykupem gruntów od PKP.
W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac.
Po wyłonieniu wykonawcy planuje się rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych.
W I półroczu 2018 roku wykonano roboty ziemne i przygotowawcze. Ułożono całość obrzeży
i krawężników, wykonano podbudowę z betonu jamistego. Osadzono również balustrady stalowe oraz
drewniane ze słupkami stalowymi na wiaduktach.
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W II półroczu 2018 roku po wykonaniu robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zadanie
będzie zakończone. Planuje się odbiór zadania wraz z zorganizowaniem polsko-czeskiego rajdu
rowerowego. Nastąpi również zakończenie zadania obejmujące odbiór oraz jego rozliczenie
finansowe i rzeczowe. Zostanie sporządzony wniosek o płatność końcową w zakresie zwrotu
poniesionych wydatków przez Miasto do Instytucji Zarządzającej.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 28,57%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 30,29%.
Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.
Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta
Celem tego przedsięwzięcia będzie popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego
regionu Górnego Śląska. W ramach zadania stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty
na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego,
transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo - Wschodniej. Budynek byłych łaźni
górniczych kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie na Europejskie Centrum
Dziedzictwa Postindustrialnego (ECDP). W ramach adaptacji budynku dojdzie do wykorzystanie
parteru i pierwszego piętra. Na parterze znajdować się będzie centrum informacji, wstęp do ekspozycji
poprzez długi korytarz adaptowany na korytarz przodka wydobywczego pokazujący warunki pracy
z uwzględnieniem pełnej integracji sensorycznej oddziałującej na wszystkie zmysły odwiedzjących. Na
piętrze znajdować się będzie wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty
kulturowe

Górnego

Śląska

z

wykorzystaniem

najnowocześniejszych

metod

prezentacji

z zachowaniem pełnej interaktywności eksponatów i prezentacji. Planuje się wykorzystanie technologii
projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości, aktywnych eksponatów, gdzie turyści będą
mogli samodzielnie spróbować różnych prac i procesów związanych z przemysłem wydobywczym
(w tym także metod historycznych, pierwotnych). Do wszystkich ekspozycji będą udostępnione
nieodpłatnie audio przewodniki, aplikacje do telefonów w języku polskim, czeskim, angielskim
i niemieckim. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany i rozbudowany parking, który stanowi
element konieczny do obsługi ruchu turystycznego.
W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu
z JSW SA. W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową
wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na
dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W I półroczu 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki
finansowe. W II półroczu 2018 roku planuje się ponownie ogłosić przetarg na wykonanie zadania, po
dokonaniu stosownych zmian w budżecie Miasta. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu
umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym z wybranym wykonawcą.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,86%.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
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Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
W I półroczu 2018 roku unieważniono procedurę przetargową na zakup nośnika kontenerowego,
kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku oraz
elementów stabilizacyjnych.
W II półroczu 2018 roku przewidziany jest kolejny przetarg oraz planuje się rzeczową realizację
zadania.
W ramach części majątkowej KM PSP planuje zakup nośnika kontenerowego, kontenera
przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku oraz elementów
stabilizacyjnych.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” –Urząd Miasta
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych.
W II półroczu 2018 roku zaplanowano zakup łodzi płaskodennej do poruszania się po terenie
zalewowym oraz do przeprowadzenia ewakuacji ludności.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM
Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” –Urząd Miasta
W I półroczu 2018 roku dokonano zakupu licencji konsoli radiowej.
W II półroczu 2018 roku nie przewiduje się wydatków majątkowych.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 98,51%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 98,51%.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.
Projekt pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta
W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiono mobilny system wystawienniczy
wraz z laptopem i telewizorem.
W II półroczu środki będą wydatkowane na zapłatę mobilnego systemu wystawienniczego wraz
z laptopem i telewizorem.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wyniósł 0%.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:
1. Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2020)
Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003 -2012 zabudowano na mieście 2740 nowych
punktów oświetlenia ulic

na 30 ulicach i traktach pieszych. W 2013 roku wykonano przebudowę

oświetlenia przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej

oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowę sieci

energetycznych przez zakład energetyczny TAURON, co skutkowało koniecznością wykonania
również ze strony Miasta przebudowy oświetlenia. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Matejki
i deptaka obok placu zabaw ul. Wrocławska, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania
poza

stację

transformatorową,

wykonanie

oświetlenia

siłowni

na wolnym

powietrzu

przy

ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do przedszkola na oś. Złote Łany oraz wybudowano
oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki, drogi do
przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej, placów
zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od ul. Granicznej do
ul. Korfantego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenia przy ul. Powstańców Śl. od posesji
nr 168 do ul. Siewnej, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego , ul. Ruptawiec - Chełmońskiego,
ul. Herberta, cz. ul. Wesołej. W roku 2016 zrealizowany został projekt budowy oświetlenia ulicy
Polnej, Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, Zamkowej i Osadników oraz wykonano
oświetlenie ulicy Cichej od ulicy Granicznej do ul. Korfantego i oświetlenie ulicy Spokojnej. W 2017
roku wykonywane były projekty budowy oświetlenia ulicy Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Ułańskiej,
Bogoczowiec, traktu z ul. Katowickiej do Północnej, cz. ul. Chlebowej. Wykonano oświetlenie traktu
z ul. Katowickiej do bloku Bielkon, oświetlenie ul. Libowiec z kierunku ul. Cieszyńskiej do ul. Okrzei,
ul. Polnej oraz przeprowadzono procedurę przetargową budowy oświetlenia ulicy Żwirki i Wigury.
W I półroczu

2018

roku

realizowane

były

projekty

budowy

oświetlenia

ul.

Rajdowej,

cz. ul. Turystycznej, cz. ul. Okopowej – Gałczyńskiego. W II półroczu zostanie wybudowane
oświetlenie ul. Ułańskiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Bogoczowiwec, ul. Rajdowej, cz. ul. Turystycznej,
cz. ul. Okopowej – Gałczyńskiego, deptaka Katowicka - Północna oraz oświetlenie ul. Żwirki i Wigury,
Ułańskiej, Zamkowej. Zakres prac na lata 2019-2020 zostanie ustalony w oparciu o wnioski do planu
budżetu na te lata.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 46,79%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 84,03% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
2. Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2013 wykonano
niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do
wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto
realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska
„Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:
Zakres robót dla etapu I:
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-

przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m2,

-

przebudowa chodników o pow. 610 m2,

-

przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,

-

przebudowa uzbrojenia,

-

budowa oświetlenia.
Zakres robót dla etapu II:

-

przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu
poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m2,

-

budowa chodników o pow. 1210 m2,

-

przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,

-

przebudowa uzbrojenia,

-

budowa oświetlenia,

-

budowa kanalizacji deszczowej.
W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od
basenu do ul. Wodzisławskiej, którego opracowywanie zakończyło się w I półroczu 2018 roku.
Ponadto w 2018 roku planuje się wykonać opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na
realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 70,73%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,09% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
3. Cmentarze (okres realizacji 2005-2019)
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku
na terenie Miasta.
Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowały m.in.
a) Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych
"J", "M", „K”, „L” i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników
z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, zakup
miniciągnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów,
budowę muru oporowego z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy
ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
b) Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza,
rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem
aluminiowego zdroju ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
c) Na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej,
d) Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej,
rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji
wodnej.
W 2014 roku:
a) wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I),
w tym:
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-

niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja:
roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp
geowłókniną i geokratą, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały
częściowo wykonane w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły
z upływem 2013 roku,

-

przełożenie sieci teletechnicznej,

-

rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.

b) wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie
fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei
w Jastrzębiu-Zdroju”,
c) zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
d) zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
e) w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo
własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę
cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami
notarialnymi.
Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:
a) zwrot kosztów postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,
b) wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony
południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym: budowa części drogi dojazdowej, roboty
elektryczne (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia), roboty sanitarne (budowa instalacji
wodociągowej, deszczowej), rozpoczęcie robot przy budowie chodników i dróg wewnętrznych,
przełożenie sieci teletechnicznej, rozpoczęcie prac przy budowie schodów terenowych łączących
starą część cmentarza z nową,
c) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida,
w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp
agrowłókniną, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii
oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup
niezbędnych materiałów i urządzeń.
Zakres rzeczowy na 2016 rok obejmował:
1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony
południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:
a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
b) budowa chodników i dróg wewnętrznych,
c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
d) prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
e) wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
f)

kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,

g) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
h) wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,
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2. Budowę chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.
Zakres rzeczowy na 2017 rok przedstawia się następująco:
1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony
południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym wykonanie
prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
- prace ziemne przy formowaniu skarp,
- zabezpieczenie skarp agrowłókniną,
- nasada drzew i krzewów,
b) budowa nowych dróg i chodników,
c) wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,
3. Zakup płyt do kolumbarium,
4. Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,
5. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.
Na 2018 rok początkowo zaplanowano:
1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
- prace ziemne przy formowaniu skarp,
- zabezpieczenie skarp agrowłokniną,
- nasada drzew i krzewów,
b) budowa nowych dróg i chodników,
c) rozbudowa linii oświetleniowych.
4. Budowa placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować
będą wykonanie utwardzonego (kostką brukową) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji
wodnej,
5. Budowa kolumbarium.
Na 2019 rok zaplanowano opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg
wewnętrznych.
W I półroczu 2018 roku podjęto decyzję o zmianie zakresu rzeczowego na lata 2018-2019 ze względu
na stopniowe odkształcanie się jednej ze skarp położonej od strony południowej cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei, co mogło doprowadzić do osunięcia się mas ziemi. W celu jej
zabezpieczenia należy wybudować mur oporowy. W związku z tym

w 2018 roku zrezygnowano

z budowy placu pod wynajem na usługi cmentarne oraz z budowy kolumbarium i przeniesiono ich
realizację na 2019 rok. Ponadto zaplanowaną na 2019 rok zmianę projektu rozbudowy cmentarza
w zakresie dróg wewnętrznych przeniesiono na 2018 rok i rozszerzono o wykonanie projektu budowy
zabezpieczenia skarpy w postaci muru oporowego. Zakres rzeczowy, po uwzględnieniu powyższych
zmian, jest następujący:
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Na 2018 rok:
1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
- prace ziemne przy formowaniu skarp,
- zabezpieczenie skarp agrowłokniną,
- nasada drzew i krzewów,
b) budowa nowych dróg i chodników,
c) rozbudowa linii oświetleniowych.
4. Opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru
oporowego.
Na 2019 rok:
1. Budowę placu pod wynajem na usługi cmentarne -

planowane do wykonania prace

obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostką brukową) placu wraz z kanalizacją
i doprowadzeniem instalacji wodnej,
2. Budowę kolumbarium i muru oporowego,
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 95,02% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
4. Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 (okres realizacji 2011-2020)
Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa
nowego budynku OSP z uwzględnieniem możliwości włączenia jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego wraz z zagospodarowaniem terenu.
W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a w 2012 roku na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym
działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych
wydatków. W 2014 roku wydatki zostały poniesione na zapłatę końcową za dokumentację projektową
budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. W 2015 roku realizacja
wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym
użytkownikiem odnośnie lokalizacji. Zabezpieczone środki w 2015 roku planowano przeznaczyć na
wykup gruntu oraz dokumentację projektową, jednak założeń tych nie udało się zrealizować.
W roku I półroczu 2018 roku zakupiono budynek przy ul. Pszczyńskiej 142. Ponadto w II półroczu
planuje się przystąpić do procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku
2020 planuje się przystąpić do adaptacji budynku OSP. Budynek dostosowany będzie do możliwości
uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Uchwałą Rady Miasta z 30 lipca 2018 roku dokonano zmiany nazwy, celu i zakresu rzeczowego
przedsięwzięcia. W jego wyniku budynek przy ul. Pszczyńskiej 142 zostanie dostosowany na potrzeby
organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności.
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W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 68,00%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,56% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
5. Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2018)
Pierwotnie celem przedsięwzięcia była przebudowa

budynku z

przeznaczeniem na działalność

Powiatowego Urzędu Pracy. Od 2011 roku trwały prace projektowe w zakresie adaptacji budynku
na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjęto decyzję o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie
celem

przedsięwzięcia

jest

przebudowa

budynku

w

celu

dostosowania

go

do

potrzeb

Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy
obiektu. W 2018 roku planuje się wykonać prace w zakresie m.in.:
- termomodernizacji obiektu,
- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla
autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania, drogi pożarowe
i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
- przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali
Snoezelen (doświadczania świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowy starej części budynku,
- wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.
W I półroczu 2018 roku zapłacono za wykonany projekt oraz rozpoczęto procedurę przetargową
wyłonienia wykonawcy robot budowlanych. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 3,48%. Stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,24% w stosunku do łącznych nakładów
finansowych przewidzianych na to zadanie.
6. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju (okres
realizacji 2014-2018)
Celem przedsięwzięcia jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz
infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie
w budynku szkolnictwa specjalnego. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania
z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcie w I półroczu 2018 roku zostało przeniesione do grupy
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
7. Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 20112018)
Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego. W latach 2011-2014
nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie
gruntów

w

rejonie

OWN.

W

latach

2015-2016

opracowano

dokumentację

projektową

zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zakresie:
- zagospodarowania terenu, w tym ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe na potrzeby nordic-walking,
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-

wielobranżowej

dokumentacji

projektowej

obejmującej

kompletne

projekty

budowlane

i wykonawcze: zagospodarowania terenu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej (m.in. drogi
dla ruchu pieszo-rowerowego, chodniki, tarasy nadbrzeżne, mała architektura, wygospodarowanie
terenu plażowego, elementy

sportowe – wielofunkcyjny plac do realizacji zdarzeń aktywizujących

społeczności np. boisko do piłki plażowej, oświetlenie, monitoring),
- wodnego placu zabaw,
- parku sensorycznego,
- adaptacji z przebudową istniejącego budynku lub budowa nowego obiektu kubaturowego na cele
prezentacji dziedzictwa

kulturowego lub przyrodniczego (uzależnione od opinii technicznej),

np. utworzenie ekomuzeum,
- pomostów na wodzie z elementami ekspozycyjnymi nawiązującymi do dziedzictwa przyrodniczego
oraz kulturowego,
- zagospodarowanie terenu po byłym amfiteatrze na potrzeby ruchu turystycznego.
Ponadto wykonano projekt przebudowy drogi ul. K. Wielkiego pod kątem dojazdu do OWN-u, jak
również pokryto koszty umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja SA. Miasto Jastrzębie-Zdrój
w 2016 roku wnioskowało o środki unijne, jednak nie otrzymano dofinansowania.
W oparciu o posiadane środki w budżecie zdecydowano o realizacji zadania z podziałem na dwa
etapy. I etap to m.in. wykonanie: wodnego placu edukacyjnego, budynku technologicznego (wraz
z instalacjami i częścią technologiczną niezbędną dla wodnego placu edukacyjnego), parku
widokowego, tężni solankowej wraz z instalacją solankową, zielonych terenów rekreacyjnych (część
dokumentacji nazwana placem wielofunkcyjnym) w zakresie: wyburzenia starej, betonowej niecki
basenu, ziemnych prac niwelacyjnych oraz darniowania terenu (obłożenia "trawą z rolki"). II etap
będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina Hawierzów”. Wykonanie I etapu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku i aktualnie jest na ukończeniu
(koniec inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 roku).
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 57,99%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 63,83% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
8. Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2019)
Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap
przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu
turystycznego, rewitalizację stawu i

budowę kładki nad stawem, budowę

parku sensorycznego

i zagospodarowanie terenu. We wrześniu 2017 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania
z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020), jednak go nie
otrzymano.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 8,18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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9. Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2013-2018)
Celem realizacji zadania jest modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, w tym
modernizacja i dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów.
ROK 2013:
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął wykonywanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) przebudowy 11 łazienek
w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową z dnia 07.08.2013 r.
ROK 2014:
Pracowania projektowa wykonała i dostarczyła dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana,
elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek

w segmentach

A i B Urzędu Miasta. Ponadto

przeprowadzono przetarg nieograniczony na modernizację łazienek, jednak postępowanie to
unieważniono ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ROK 2015:
W wyniku ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę i w dniu
17 czerwca zawarto umowę na przebudowę łazienek. Zakres rzeczowy na ten rok obejmował
modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia A007, A108, A109, A208, A308, A408
w segmencie A budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planowano wykonanie:
- robót rozbiórkowych,
- robót murarskich i tynkarskich,
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- robót malarskich i wykończeniowych,
- robót w zakresie stolarki budowlanej,
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania i elektrycznych,
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.
ROK 2016:
Zakres rzeczowy na ten rok obejmował modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia B019,
B119, B219, B319, B420 w segmencie B budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy
planowano wykonanie:
- robót rozbiórkowych,
- robót murarskich i tynkarskich,
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- robót malarskich i wykończeniowych,
- robót w zakresie stolarki budowlanej,
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania i elektrycznych,
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.
Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić do 15 listopada
2015 roku. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnymi wnioskami o przesunięcie
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ww terminu na kolejne miesiące. W I kwartale 2016 roku Wykonawca nadal nie wywiązywał się
z ustalonych terminów i zakresu robót. W związku z tym obciążono Wykonawcę karami umownymi
z tytułu niewykonania umowy.
ROK 2017:
Poniesiono wydatki z tytułu wykonywania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
sanitarnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych” i przyjęcia obowiązków
biegłego na każdym etapie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, w wyniku kolejnego
postępowania przetargowego, zawarto umowę na dokończenie prac w segmencie A i rozpoczęcie
kompleksowej modernizacji łazienek w segmencie B, w którym wykonano: w całości roboty
rozbiórkowe, murarskie, tynkarske, a także częściowe wykonano roboty elektryczne, wodnokanalizacyjne, wentylacyjne i płytkarskie.
ROK 2018:
Zostały wykonane najbardziej kosztochłonne roboty i montaż urządzeń w łazienkach w segmencie B.
Łazienki oddano do użytkowania w lutym 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 73,08%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 88,81% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
10. Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2011-2018)
Celem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście.
Zadanie jest realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-2013
trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków
własnych. W 2014 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia, jednak z podziałem na III etapy.
W I etapie w roku 2014 wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 17
i Publicznego Przedszkola Nr 19 oraz przebudowę kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa
Sportowego. W II etapie w 2015 roku wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 4, a w III etapie w 2016 roku termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.
W roku 2014 realizacja przedsięwzięcia polegała na:
-

termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17- inwestycja obejmowała m.in. docieplenie
ścian

zewnętrznych

styropianem,

docieplenie

przyziemia

styrodurem

oraz

docieplenie

stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą
zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki
drzwiowej, powiększenie szatni przedszkolnej, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów
terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
-

termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 19 - inwestycja obejmowała m.in. docieplenie
ścian

zewnętrznych

styropianem,

docieplenie

przyziemia

styrodurem

oraz

docieplenie

stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą
zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki
drzwiowej, wyburzenie balkonu na I piętrze, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów
terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
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-

wymianie kotłów centralnego ogrzewania i przebudowie kotłowni gazowej w Zespole Szkół
Mistrzostwa Sportowego - inwestycja obejmowała wymianę istniejących, wymagających obsługi,
kotłów gazowych i montaż nowych, bezobsługowych urządzeń, które mają wyższą sprawność,
przebudowę

istniejącej

kotłowni

i dostosowanie

jej

do

obowiązujących

przepisów,

przeprowadzenie robót ziemnych, związanych z obniżeniem terenu wokół kotłowni.
W roku 2015 wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - inwestycja
obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz przyziemia styropianem, docieplenie
stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej.
Ponadto wymieniono instalacje elektryczną, naprawiono murki oporowe i schody terenowe oraz
naświetla i chodniki wokół obiektu.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Zespołu Szkół
Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły
Podstawowej Nr 17, które będą podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie
zadania ze środków zewnętrznych.
W 2016 roku wykonano termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmowała
m.in docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki
drzwiowej i okiennej, częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku, naprawę
murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.
W grudniu 2017 roku planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii
Europejskiej w ramach efektywności energetycznej dla obiektu Publicznego Przedszkola nr 4, jednak
wniosek w tym terminie nie został złożony.
W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
tzn. w 2017 roku opracowano dokumentację projektową, a w I półroczu 2018 roku wykonano prace
obejmujące m.in.: wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie drenażu i roboty budowlane
wewnętrzne.
Ponadto w I półroczu wyodrębniono z zadania nowe przedsięwzięcie związane ze zwiększeniem
efektywności energetycznej budynku Publicznego Przedszkola nr 4 i planowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.
W związku z wysokimi kosztami w latach 2014-2016 pozyskano dofinansowanie w postaci dotacji
i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizację inwestycji.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,99%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,89% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
11. Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2011 roku, zgodnie z zakresem
rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlanowykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na
wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie
nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty
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przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014 roku
została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu
zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz
województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę
odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty
niezbędne do realizacji zadania. Prace drogowe prowadzone będą w latach 2018-2019. W I półroczu
rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych oraz poniesiono
wydatki na podział kosztorysów.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 1,72%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
12. Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) (okres
realizacji 2017-2018)
Celem

przedsięwzięcia jest poprawa układu

komunikacyjnego. W

I półroczu 2017

roku

przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy drogi.
Przetarg unieważniono i ogłoszono powtórnie, w wyniku którego zawarto umowę, której realizacja
zakończy się w roku 2018. W roku 2018 planuje się również wykonanie opisów nieruchomości na
potrzeby otrzymania pozwolenia na realizację

zadania w trybie SPECUSTAWY drogowej.

W I półroczu poniesiono wydatki na zapłatę za częściową fakturę za projekt.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 37,50%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,50% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
13. Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego (okres realizacji 20092020)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu
technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do
skrzyżowania z ul. Przemysłową. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 m.
Rozbudowa rozpoczyna się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończy bezpośrednio za
skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową. Zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji
jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m,

przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia,

wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodników dla
pieszych i

ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych,

systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostało

przebudowa

zgłoszone do programu Interreg V-A

Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego
udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego,
jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu
technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 planuje się wykup gruntów
i rozpoczęcie przebudowy ul. Wyzwolenia od ul. Cieszyńskiej wraz z ul. Kilińskiego. W I półroczu 2018
roku dokonano podziału dokumentacji pod kątem realizacji inwestycji etapami.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 18,60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
14. Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 zostanie
wykonany projekt techniczny budowy łącznika pomiędzy ul. Reymonta a ul. Szybową, który określi
szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W grudniu 2017 roku zawarto umowę na wykonanie
dokumentacji technicznej, której realizacja zakończy się w grudniu 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
15. Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 zostanie
wykonany projekt techniczny budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły, który określi
szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na
wykonanie dokumentacji. W I półroczu 2018 roku zawarto umowę na jej wykonanie. Planowany termin
ukończenia to grudzień 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
16. Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2015-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie
projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku
2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu
2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 zostanie
wykonany opis nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na

realizację zadania w trybie

SPECUSTAWY (oczekiwanie na wydanie decyzji) oraz nastąpi wykup gruntów.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 22,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
17. Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015 - 2016 przewidziano
wydatkowanie środków na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego
odcinka drogi od ul. Świerczewskiego do istniejącej drogi oraz rozbudowy i przebudowy istniejącej
ul. Rekreacyjnej od budynku 18 do ul. Spółdzielczej. W roku 2015 nie przeprowadzono procedury
przetargowej na jej wykonanie. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego,
który został ukończony w I półroczu 2017 roku. W związku z odwołaniami mieszkańców w zakresie
planowanej przebudowy drogi wykupy gruntów zostały przesunięte z 2017 roku

na 2018 rok.

W I półroczu nie nastąpił wykup gruntów ze względu na decyzję o wstrzymaniu inwestycji.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 70,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
18. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (okres realizacji 2011-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana
dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. Rok 2016 –
to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano
przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Świerczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nową
konstrukcję jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5,0 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą
Świerczewskiego; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę,
przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą. Ponadto wykonano
opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów, które częściowo zostały zrealizowane. W I półroczu
2018 roku wykupiono część gruntów, złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie do kolejnego
odcinka przebudowy drogi od ul. Cichej w kierunku ul. Niepodległości w ramach programu „Rządowy
Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury
drogowej – 2018”.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 54,16%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
19. Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju
(okres realizacji 2013-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana
dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku,
w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano
notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto
umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których
realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy),
wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych,
nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż
2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano
aktualizację dokumentacji. W roku 2018 roku Miasto złożyło wniosek

o dofinansowanie zadania

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zadanie swym zakresem obejmowało: budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – zatoki przy
skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja
i ul. Osadników,

budowę chodników, przebudowę / budowę zjazdów publicznych, przebudowę /

budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej
(przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew
i krzewów. Jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania z Budżetu Państwa (dalekie miejsce na liście
rezerwowej) i podjęto decyzję o jego likwidacji.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
20. Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2016 został ukończony projekt
przebudowy drogi i w 2017 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie
SPECUSTAWY. Do tych celów zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości. Rok 2017 to
również wykupy gruntów. W II półroczu 2018 roku planuje się ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy
na przebudowę drogi – budowę chodnika na odcinku od ul. Cieszyńskiej na wysokości osiedla
Tuwima (roboty budowalne w latach 2019-2020). Ponadto w 2018 roku planuje się budowę odnogi od
ul. K. Wielkiego na długości 140 m do OWN.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 22,86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
21. Rowerem po żelaznym szlaku (okres realizacji 2015-2019)
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. W ramach zadania, na podstawie
dokumentacji, która została wykonana w 2015 roku, w latach 2018-2019 zostaną wybudowane ścieżki
rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. W 2016 roku poniesiono koszy umowy na dzierżawę
terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu
gruntów od PKP. W I półroczu 2017 zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową
o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego
odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie
przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać
m.in.

ulice:, Żwirową, Czyża, Kołłątaja, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Biadoszek, Chlebową,

Wyzwolenia, Ranoszka). Początkowo w 2018 roku zadanie posiadało nazwę „Budowa ścieżek
rowerowych”. Jednak w I półroczu konieczna stała się zmiana nazwy ze względu na zachowanie
zgodności nazwy zadania z dokumentami, na podstawie których zostanie przygotowana umowa
o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto w I półroczu 2018 roku
dokonano

aktualizacji

dokumentacji

projektowej,

wykonana

została

opinia

dendrologiczna

i uregulowano opłatę za przygotowany wniosek aplikacyjny.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 84,28%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
22. Modernizacja budynku ul. Rostków 7 (okres realizacji 2016-2018)
Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Efekt zostanie osiągnięty

poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych

i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie
czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie
ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną
ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2016 podpisano umowę
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na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku została sprawdzona i zaakceptowana.
W 2018 roku planuje się przystąpić do realizacji inwestycji w zakresie zmiany instalacji centralnego
ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o.,
w zakresie wykonania prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączeniem
kotła węglowego oraz montażem nowego źródła ciepła, zainstalowanie systemu wentylacji
z odzyskiem ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz
z robotami towarzyszącymi. Pierwszy przetarg został unieważniony. Trwa ponowne przygotowywanie
procedury przetargowej. W I półroczu poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,37%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,35% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
23. Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2015-2019)
Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Efekt zostanie osiągnięty

poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych

i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie
czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie
ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną
ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano
dokumentację projektową. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na
2 etapy. I etap został wykonany ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku
i obejmował m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV,
docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy
garażowej – segmentowej uchylnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę
garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji
termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla
osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan,
uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie
wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy
ul. Cieszyńskiej 101. Natomiast II etap planuje się rozpocząć w 2018 roku, po wykonaniu
dodatkowego przyłącza przez Tauron, i będzie on obejmował wymianę źródła ciepła w zakresie
zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę instalacji
elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Prace
planuje się zakończyć w 2019 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 67,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
24. Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji
2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania
wykonany zostanie projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote
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Łany. Pozwoli to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących
do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie
dokumentacji, które zostanie ukończona w październiku 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 29,91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
25. Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (okres realizacji 2014-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2014 - 2015 trwało wykonywanie
projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynków o nową kubaturę mieszczącą sale
gimnastyczną

z

zapleczem

szatniowo

-

sanitarnym,

rekreacyjnym

i

magazynowym

wraz

z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017-2018
dokumentacja została zaktualizowana, a w latach 2018-2019 planuje się rozbiórkę starego obiektu
razem z częścią łączącą salę gimnastyczną z budynkiem szkoły i budowę nowego budynku sali
gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2018 roku
rozpoczęto procedurę przetargową i wykonano aktualizację dokumentacji.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 5,77%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

4,58%

w stosunku

do

łącznych

nakładów

finansowych

przewidzianych na to zadanie.
26. Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju (okres
realizacji 2015-2018)
Celem przedsięwzięcia będzie integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami
zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom
w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów. W 2015 roku
nabyto działkę przy ul. Witczaka pod budowę Domu Solidarności. W latach 2016 – 2017
organizowano konkurs architektoniczny na koncepcję

urbanistyczno-architektoniczną Domu

Solidarności. Jednak nie doszedł on do skutku. W I półroczu 2017 roku Rada Miasta podjęła decyzję
o zmianie nazwy zadania na „Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności
w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z tym dalsza realizacja umowy zawartej z SARP-em stała się
bezprzedmiotowa.

W czerwcu

2017

roku

umowę

rozwiązano

za

porozumieniem

stron.

Przedsięwzięcie planuje się wykonać dwuetapowo:
- I etap: ścieżka edukacyjno-turystyczna. W jej zakres będą wchodzić: pomnik przy KWK „Zofiówka”,
Łaźnia KWK Moszczenica, kościół p.w. NMP Matki Kościoła, Al. Piłsudskiego IV Plac / Katowicka –
Krakowska/, kościół p.w. św. Katarzyny, Park Zdrojowy,
- II etap: budowa obiektu kubaturowego jako:
1. Centrum integracji i dialogu z funkcją społeczną (podstawowa), a w jego ramach ma powstać:
1.1. Dom Pobytu Dziennego – zapewnienie pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym oraz osobom
niepełnosprawnym w aktywizacji społecznej,
1.2. Centrum Organizacji Pozarządowych – wsparcie organizacji na rzecz mieszkańców w ramach
inicjatywy lokalnej,
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1.3. Centrum

Wolontariatu

–

praca

z

osobami

zagrożonymi

wykluczeniem

społecznym

i potrzebującymi.
1.4. Centrum Dialogu – budowa tożsamości mieszkańców, kształcenie i szeroko rozumiany rozwój
różnych grup społecznych.
2. Muzeum (funkcja uzupełniająca):
2.1. Funkcja edukacyjno – wystawiennicza.
W 2018 roku wykonany będzie projekt budowlany i wykonawczy, jednak ze względu na ograniczone
środki w I półroczu nie zostały poczynione żadne kroki w realizacji zadania.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 90,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
27. Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 20162018)
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego
w centralnej części Miasta. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez firmę zewnętrzną inwestycja
polegać będzie na rewitalizacji Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do
skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W ramach zadania zakłada się m.in. przebudowę chodników i ścieżek
rowerowych, wymianę i zmianę usytuowania oświetlenia ulicznego, urządzenie zieleni w pasie
drogowym, wymianę infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej, urządzenie 2 placów
publicznych, roboty budowlane dotyczące rewitalizacji Al. Piłsudskiego (wynikające z przeniesienia
środków z zadania „Zestaw mebli miejskich”). W 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na
wykonanie projektu. Płatności za wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej zaplanowano na
lata 2017-2018. W I połowie 2018 roku zrealizowano płatność za wykonanie II etapu dokumentacji
projektowej. Realizacja pozostałej kwoty za wykonanie całości drugiego etapu nastąpi w II półroczu
2018 roku.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 48,90%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 59,68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
28. Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (okres realizacji
2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt
budowlany i wykonawczy przebudowy drogi wewnętrznej na dł. około 270 m oraz odcinka drogi
publicznej – ul. Boża Góra Prawa na dł. około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem. Na
II półrocze 2018 roku planowany jest wykup gruntów dla realizacji zadania.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 36,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
29. Przebudowa ul. Mazowieckiej (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2016 roku wykonano prace
związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od wjazdu do restauracji „Hawana” do
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skrzyżowania z ul. Podhalańską na łącznej długości 670,77 m wraz z zabudową 47 sztuk studni
betonowych. W 2017 roku zakończono roboty drogowe związane z nawierzchnią drogi na w/w odcinku
wraz z przebudową oświetlenia oraz zawarto umowę na wykonanie przebudowy chodnika. Prace
zakończyły się w I półroczu 2018 roku. Ponadto zawarto umowę na kontynuację przebudowy chodnika
od ul. Małopolskiej do ul. Podhalańskiej i wpięcie kanalizacji deszczowej do kolektora w jarze.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 69,62%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 86,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
30. Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt
budowlany i wykonawczy budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania
z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt
inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na
przedłużającą się procedurę wykupy będą możliwe dopiero w II półroczu 2018 roku. Decyzja
o realizacji inwestycji uzyskała status ostatecznej.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 27,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
31. Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt
budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił
szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów
niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą
realizowane w II półroczu 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 23,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
32. Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania planuje się
wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Szotkowicka na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy
z gminą Godów. Wykonanie projektu pozwoli Miastu na złożenie wspólnego wniosku wraz z Gminą
Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona
w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które
zaplanowano na II półrocze 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 10,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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33. Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2020)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 –
2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15,
16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych.
W

latach 2018-2020

będą wykonywane prace

na przedszkolach. Początkowo zakładano, że

w pierwszej kolejności w PP 21 i PP 8, a w pozostałych obiektach w zależności od posiadanych
środków. Jednak po dokonaniu przeglądów obiektów i kosztów zadania zdecydowano, że w pierwszej
kolejności zostanie wykonane oddymianie w PP 18. Kolejne przedszkola zostaną wyznaczone po
przeprowadzeniu procedury przetargowej dla PP 18. W I półroczu 2018 roku trwały procedury
przetargowe wyłonienia wykonawcy robót.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 20,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
34. Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest budowa garażu w celu przechowywania specjalistycznego samochodu
gaśniczego ze zbiornikiem na wodę. W ramach zadania w latach 2017-2018 planuje się wykonać
dokumentację

projektową

(umowa

została

podpisana)

oraz

przystąpić

do

budowy

jednostanowiskowego garażu o prostej konstrukcji, posadowionego na ławkach żelbetowych
i dostosowanego architektonicznie do istniejącej zabudowy. Planuje się, aby budynek dostosowany
był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
obejmującą, ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów,
klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
35. Budowa PSZOK (okres realizacji 2018-2020)
Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości
zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą
warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego

zbierania

odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie
zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie
przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia
planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu,
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wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. II etap to wykonanie projektu technicznego.
III etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planuje się wykonanie I etapu i rozpoczęcie
opracowywania dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2019 roku.

W tym roku

planuje się też rozpoczęcie prac budowlanych. W I półroczu 2018 roku trwały ustalenia co do
lokalizacji obiektu.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
36. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej

KWK Moszczenica (okres realizacji

2017-2018)
Celem

przedsięwzięcia

jest

podniesienie

atrakcyjności

terenów

poprzemysłowych

poprzez

zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki
ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone
były na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla
złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (ostatecznie Miasto
nie otrzymało dofinansowania) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej
i Moszczenickiej. W I półroczu 2018 roku dokonano zmiany zakresu rzeczowego w związku
z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Rządowy Program na rzecz rozwoju
oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018”. Zakres
rzeczowy przedsięwzięcia, pierwotnie zaplanowany na lata 2018-2019, planuje się zrealizować
w 2018 roku. Polegać będzie na kompleksowym uzbrojeniu terenów pod inwestycje. Prace polegać
będą m.in na budowie dróg (Towarowa i Moszczenicka), w części stanowiącej wewnętrzną
infrastrukturę drogową oraz kompleksowe uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza np. wodociągowe
i energetyczne.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 6,79% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
37. Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych
obiektów w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park
Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Planowane działania obejmują:
Teren zabytkowego Parku Zdrojowego:
- remont mostków betonowych i ścieżek w dolinie,
- remont cieków wodnych w dolinie,
- odtworzenie i wykonanie punktów widokowych,
- remont schodów terenowych,
- odtworzenie całego kwartału parku za inhalatorium,
- rewitalizację placu na zakończeniu alei w części leśnej poprzez wprowadzenie funkcji
piknikowej,
- odtworzenie zielonych terenów rekreacyjnych przy kawiarence letniej,
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- pełną rewitalizację istniejącej promenady z ławkami,
- wprowadzenie placyków wystawowych lub jako miejsc działań twórczych dla różnych formacji
w okolicy biblioteki,
- wprowadzenie dwóch placyków utwardzonych przy Domu Zdrojowym,
- remont zabytkowej muszli koncertowej przy placu głównym,
- przywrócenie do zabytkowej tkanki parku całego terenu obecnie istniejącego parkingu
ziemnego; na terenie tym znajduje się droga z płytek betonowych, parking ziemny oraz miejsce
upamiętniające śmierć więźniów z Auschwitz, teren jest zdewastowany; proponowane
rozwiązania obejmują wykonanie reprezentacyjnego placu o nawierzchni z wielkoformatowych
płyt granitowych z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych tj. w części wykonanie
nawierzchniowych tryskaczy wodnych, na części zaś stworzenie pomnika światła wraz z tablicą
upamiętniającą wydarzenia historyczne tego miejsca,
- powiększenie części rekreacyjnej parku poprzez rozbudowę placów zabaw dla dzieci,
- wykonanie oświetlenia parku wraz z monitoringiem,
- system informacji wizualnej Parku Zdrojowego (logo Parku, tablice informacyjne, kierunkowe,
mapy),
- uporządkowanie drzewostanu i zieleni parterowej (wycinka, prace pielęgnacyjne, renowacja
trawników, nasadzenia).
Zabytkowy obiekt Galerii Historii Miasta
- przywrócenie historycznego wyglądu budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachy
na dachówkę ceramiczną z wymianą więźby dachowej, ocieplenie i adaptacja części strychu na
pracownię, oczyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej budynku, zainstalowanie monitoringu,
zainstalowanie aparatury mierzącej poziom temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych
oraz magazynach, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie podłóg w niektórych
salach ekspozycyjnych (sala wystaw stałych na parterze, I piętro i sala w wieży), wyposażenie
magazynu i archiwum w oprogramowanie identyfikujące, likwidacja sanitariatów i przystosowanie
na magazyny w piwnicy, doposażenie sal wystawowych w sprzęt multimedialny, zakup gablot do
sal wystawowych, przywrócenie funkcjonalności 2 zabytkowych lavabo w holu głównym, roboty
związane z bezpośrednim zagospodarowaniem terenu.
Zabytkowy obiekt Domu Zdrojowego
- remont pokrycia dachowego budynku, czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana
izolacji wokół budynku, modernizacja wentylacji i montaż klimatyzacji, oczyszczenie i malowanie
elewacji budynku, malowanie wewnątrz budynku, wykonanie monitoringu, modernizacja
oświetlenia, modernizacja oświetlenia scenicznego, modernizacja nagłośnienia, doposażenie sali
widowiskowej w stoły i krzesła, doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, modernizacja
zaciemnienia

sali

widowiskowej,

modernizacja kurtyn scenicznych,

montaż reflektorów

podświetlających budynek w godzinach nocnych, modernizacja fortepianu, montaż tablicy
informującej o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.
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Modernizacja Letniej Kawiarenki
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ogrzewania i podłączenie do sieci
miejskiej, wykonanie barierek ochronnych, zakup ławek i stołów na terenie przy kawiarence,
montaż reflektorów podświetlających budynek w godzinach nocnych, montaż tablicy informującej
o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.
W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku. W I półroczu 2017
roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz
zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii
Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie
złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części zadania w zakresie: alei przy
Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz
z muszlą koncertową, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. Ponadto przeprowadzono
procedurę przetargową na dostawę elementów zabawowych – przetarg został unieważniony.
W I półroczu 2018 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie prac związanych
z rewitalizacją, restauracją i przebudową części Parku Zdrojowego obejmującą:
- plac główny z fontanną,
- muszlę koncertową,
- ścieżkę przed frontem Galerii Historii Miasta,
- ścieżkę za Galerią Historii Miasta – dojazdową do biblioteki „Masnówka”,
- ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego,
- placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego,
- ścieżkę główną – promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 r.),
- odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie terenu,
- wycinkę drzew i krzewów,
- schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 7,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
38. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2019)
Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W związku z otrzymaniem
dofinansowania do zadania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcie w I półroczu 2018 roku
zostało przeniesione do grupy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
39. Odwodnienie oś. Złote Łany (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie polegać będzie na
przebudowie kanalizacji w celu jej udrożnienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na
drogach i parkingach na terenie osiedla Złote Łany (kanalizacja jest w większości niedrożna i nie
posiada odpływu). Rok 2017 - to wykonanie dokumentacji technicznej. Na 2018 rok zaplanowano
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prace budowlane. W I półroczu 2018 roku prowadzono procedurę przetargową na wyłonienie
wykonawcy robót.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 4,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
40. Odwodnienie ul. Stawowej (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2017 roku aktualizowana
była dokumentacja, a w 2018 roku zostanie wykonane odwodnienie ulicy Stawowej poprzez
wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi

400 na długości

około 445 mb. W I półroczu

uregulowano płatność za dokumentację projektową oraz była prowadzona procedura przetargowa na
wyłonienie wykonawcy robót.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 2,85%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 10,30% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
41. Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Na podstawie wykonanej
w 2017 roku dokumentacji w 2018 roku pierwotnie planowano budowę kanalizacji w zakresie ciągów
głównych na długości około 780 m i przyłączy – 120 mb. Jednak ze względu na to, że wartość
kosztorysowa przedsięwzięcia trzykrotnie przekraczała wysokość zabezpieczonych w budżecie
środków podjęto decyzję o nie realizowaniu zadania w roku bieżącym.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
42. Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności.
W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i
zdegradowanego terenu na potrzeby mieszkańców, w tym: budowa placu zabaw i urządzeń do
ćwiczeń (siłownia), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod scenę i parking, wykonanie małej
architektury (ławki, kosze), budowa budynku socjalnego. W 2018 roku zaplanowano do wykonania
prace objęte I etapem, tzn.
- budowę wiaty ze sceną (bez zaplecza),
- przyłącze energetyczne i zasilenie wiaty,
- roboty związane z kanalizacją deszczową,
- brukowanie nawierzchni pod wiatą i w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty,
- częściową niwelację terenu,
- częściową wymianę gruntu (w zakresie związanym z budową wiaty).
W 2018 roku odbyły się dwa postępowania przetargowe na wykonanie I etapu, jednak nie udało się
wyłonić wykonawcy robót z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu i niewystarczającą ilość
środków finansowych w drugim postępowaniu.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 7,87% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
43. Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2016-2018)
Celem

przedsięwzięcia

jest

termomodernizacja

budynku

Wspólnoty

Nieruchomości

przy

ul. Wodeckiego w Jastrzębiu – Zdroju. Miasto posiada udziały w tej Wspólnocie w wysokości 7,60%.
W 2016 roku wykonane zostały m.in. następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji.
W 2017 roku poniesiono wydatki na audyt energetyczny budynku oraz wnioski do WFOŚiGW, nadzór
inwestorski projektu budowlano-wykonawczego wentylacji oraz robót budowlanych i instalacji
deszczowej. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji deszczowej,
która uwarunkowana jest budową parkingu. W II półroczu przewiduje się zakończenie inwestycji.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 20,10%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 79,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
44. Budowa dróg ul. Gołębia (okres realizacji 2012-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2012-2015 poniesiono
wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg
ul. Gołębiej. W 2017 roku rozpoczęto wykonanie I etapu drogi na odcinku 410 mb wraz
z oświetleniem. W I półroczu 2018 roku zakończono prace związane z I etapem oraz wykonano
dodatkowy odcinek drogi o długości 87,5 m.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 65,93%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 83,55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
45. Budowa dróg Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje
wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie
wydzielonych jest 97 działek budowlanych. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową,
a umowę na opracowanie dokumentacji zawarto w I półroczu 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
46. Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016
został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer.
5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy
kolidującego uzbrojenia. W 2017 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie
SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był
również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się zainteresowanych osób od decyzji na
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realizację - wykup gruntów przesunięty został na 2018 rok. Jednak w I półroczu 2018 roku zadanie
zostało czasowo wstrzymane ze względu na brak rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 47,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
47. Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna (okres realizacji 20082018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2008 roku została opracowana
koncepcja przebudowy w ramach zadania, a w latach 2017-2018 zostanie wykonana dokumentacja
techniczna przebudowy skrzyżowania. Zakończenie prac przewiduje się w III kwartale 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 50,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
48. Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale
mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2014-2019)
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze
budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku
została sporządzona dokumentacja projektowa. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj.
demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian
wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej
i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie
nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową
oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami
towarzyszącymi,

roboty

instalacyjne

(wymiana

instalacji

centralnego

ogrzewania,

instalacji

elektrycznej). Adaptacja obejmowała 3 lokale użytkowe. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił
pierwsze wyposażenie w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (m.in.
meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, pościel,
kołdry, meble). W 2017 roku pozyskano jeden lokal użytkowy, który można przeznaczyć na potrzeby
mieszkalne. Ogłoszony w 2017 roku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nie został
rozstrzygnięty. W 2018 roku, w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, podpisano umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz planuje się złożyć wniosek do BGK o dofinansowanie
zadania. W 2019 roku planuje się przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w zakresie
dostosowania jednego lokalu użytkowego na cele mieszkalne.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
49. Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (okres realizacji 2014-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały
uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na
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wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową,
wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano
urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki
pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry,
rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnicy
w sterownik PLC. Na 2018 rok, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, zaplanowano: wymianę
posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych. Prace zaplanowano na
wakacje (II półrocze 2018 roku).
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
50. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji
2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. W związku z otrzymaniem
dofinansowania do zadania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcie w I półroczu 2018 roku
zostało przeniesione do grupy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
51. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7
w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1 oraz poprawa
jakości usług świadczonych w PP 7. W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania z budżetu
Unii Europejskiej przedsięwzięcie w I półroczu 2018 roku zostało przeniesione do grupy wydatków
majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
52. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres
realizacji 2016-2019)
Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. W ramach zadania
została zlecona

dokumentacja techniczna na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej

w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji c.o. która została ukończona w I
kwartale 2017 roku. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego
(wniosek złożono w II kwartale) o dofinansowanie zadania w ramach konkursu na Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonane
zostaną m.in. następujące prace:
- inwentaryzacja obiektu,
- roboty termoizolacyjne,
- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.
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- przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla
niepełnosprawnych,
- remont wejść,
- remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów,
- roboty instalacyjne (wg części branżowej).
Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2018 roku ze względu na oczekiwanie na informację
o przyznaniu dofinansowania, które, według aktualnych informacji, Miasto ma przyznane. Stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 4,71% w stosunku do łącznych nakładów
finansowych przewidzianych na to zadanie.
53. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie
wykonana termomodernizacja budynku CKP przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji
ZS 5 przy ulicy Staszica. W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został
przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek został poniesiony na pokrycie kosztów
wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danym i obliczeniami potrzebnymi do złożenia
wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego. W ramach zadania wykonane zostaną:
- roboty termoizolacyjne,
- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia
ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej,
- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych,
- rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP oraz niezbędne
rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu,
- roboty instalacyjne,
- przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz
nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.
W związku z tym, że złożony wniosek, pomimo złożonych wyjaśnień, nie uzyskał dofinansowania
sprawę skierowano na drogę sądową. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od otrzymania
dofinansowania zadania.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
54. Zwiększenie

efektywności

energetycznej

w

budynku

Szkoły

Podstawowej

Nr

17

w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2016 roku planowano
złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO
na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek
został poniesiony na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danym
i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego.
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W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:
- inwentaryzacja obiektu,
- remont dachu szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę,
wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
- termomodernizacja budynku,
- adaptacja poddasza na cele użytkowe (wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych),
- doświetlenie projektowanych pomieszczeń użytkowych,
- przebudowa klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego,
- remont łazienek, wymiana posadzek,
- wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń,
- wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c.o.,
- zabezpieczenie budynku na działanie szkód górniczych,
- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.
W czerwcu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0,15% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
55. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny
Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2015-2018)
Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie
odnawialnych

źródeł

energii

i

zmniejszenie

energochłonności

infrastruktury,

maksymalne

wykorzystanie zysków ciepła i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania
budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie
budynku. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej
przedsięwzięcie w I półroczu zostało przeniesione do grupy wydatków na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
56. Przebudowa ul. Boża Góra Prawa (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2019
wykonana zostanie przebudowa ulicy w związku z brakiem możliwości usytuowania na osiedlu zatoki
autobusowej i przywrócenia komunikacji miejskiej. Dokumentacja projektowa jest opracowywana na
podstawie

porozumienia

zawartego

z

Górniczą

Spółdzielnią

Budownictwa

Mieszkaniowego

z Wodzisławia Śl.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
57. Przebudowa ul. Dunikowskiego (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018
wykonany zostanie projekt przebudowy drogi, a na lata 2018-2019 zaplanowano prace drogowe.
W I półroczu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie projektu.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
58. Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w 2017 roku
przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona.
Procedurę powtórzono w 2018 roku i zawarto umowę na projekt budowy chodnika wraz
z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończy się w 2019
roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie
59. Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto
procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na
odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie.
Realizacja projektu zakończy się w II półroczu 2018 roku. W latach 2018-2019 planuje się kontynuację
projektowania chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków
chodnika. W I półroczu 2018 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie kolejnego etapu
dokumentacji projektowej.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 9,02% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
60. Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W 2017 roku i w I półroczu 2018 roku
trwały

rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie

współfinansowana przez Spółkę. Lata 2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej budowy
chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
61. Budowa chodnika ul. Niepodległości (okres realizacji 2011-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana była
budowa chodnika, która została ukończona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W latach 2018-2019
zostanie wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku
granicy z gminą Zebrzydowice. W I półroczu podpisano umowę na jej wykonanie.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 83,49% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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62. Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie
Godów (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018
wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w JastrzębiuZdroju do granicy z gminą Godów. Dokumentacja określi zakres terenu do wykupu oraz koszty
budowy drogi. Na 2019 rok planuje się wykup gruntów. W I półroczu 2018 roku zawarto umowę na
wykonanie przedmiotowej dokumentacji, a jej zakończenie zaplanowano na grudzień 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
63. Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. W związku ze złym stanem technicznym
wiaduktu w 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy
dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu, która zostanie przygotowana w latach 2018-2019.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 36,44%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 16,68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
64. Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju
(okres realizacji 2006-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych
dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie
północnej. Wydatki związane z przebudową

wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”.

W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu
w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został
przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji.
W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto,
na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany zostanie harmonogram podniesienia
południowej jezdni wiaduktu. Podpisana zostanie również ugoda regulująca sprawy płatności za
realizację inwestycji. W I półroczu 2018 roku prowadzono wykupy gruntów oraz zawarto ugodę z JSW
S.A., zgodnie z którą otrzymane od spółki środki przeznaczone zostaną na wypłaty odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na
realizację powyższej inwestycji prawo własności objętych zajęciem działek zostanie przeniesione na
rzecz Wojewody Śląskiego.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,84%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
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65. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek
organizacyjnych Miasta (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W ramach
przedsięwzięcia w 2018 roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, a w latach 2018-2019
(w zależności od posiadanych środków finansowych) planuje się przebudowę budynku w zakresie
obejmującym m.in.: zmianę układu komunikacyjnego budynku, przebudowę dróg dojazdowych
i parkingów, wydzielenie pożarowe stref, zabudowę windy, wydzielenie pomieszczeń ściankami
działowymi, wymianę instalacji wewnętrznych, wyposażenie budynku w elementy udostępniające
obiekt dla osób niepełnosprawnych.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

7,20%

w stosunku

do

łącznych

nakładów

finansowych

przewidzianych na to zadanie.
66. Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Inwestycja polegać będzie na
zmianie funkcjonowania sygnalizacji z systemu detekcji pętlowej na system kamer wideodetekcji na
skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla wraz z możliwością zawracania w obrębie
skrzyżowania. W 2017 roku została wykonana dokumentacja, a w I półroczu 2018 roku wykonano
przebudowę sygnalizacji.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,96%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
67. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki Miasta. W 2017 roku został ogłoszony konkurs „TERAZ
JAstrzębie DECYDUJĘ”, w ramach którego każdy mieszkaniec Miasta lub uczeń szkoły mógł zgłosić
swój pomysł na to, co powstanie w naszym Mieście, tzn. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
Wpłynęło 21 propozycji, z tego kryteria konkursu spełniło 9 pomysłów. Następnie odbyło się kolejne
głosowanie, w wyniku którego komisja konkursowa wybrała do realizacji pomysł „Nowoczesny,
interaktywny system oświetlenia głównych alterii Miasta”. Będzie on polegał na instalacji
nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II - lampy wykonane
w technologii LED zostaną zamontowane w centrum Miasta tworząc główną oś Jastrzębia-Zdroju.
Mogą podświetlać od dołu drzewa i krzewy. Kolorem i natężeniem światła można dowolnie sterować,
co pozwoli dowolnie zmieniać wygląd ulicy. Latem zadaniem światła byłoby podkreślenie naturalnej
zieleni roślin. Zimą będzie można zastosować np. podświetlenie żywymi, ciepłymi kolorami,
a w wyjątkowe dni, np. święta państwowe zastosować barwy białą i czerwoną. Realizacje zadania
planuje się na 2018 rok. W I półroczu 2018 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej
przez Wydział Architektury.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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68. Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania planuje się
przebudowę parkingu przy ul. Poznańskiej 14-28 wraz z odwodnieniem i wykonaniem prawidłowej
geometrii parkingu. Na 2017 rok planowano wykonanie dokumentacji w zakresie oceny
dendrologicznej drzew przeznaczonych do wycinki. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ
konieczne jest wykonanie projektu, a nie samo zgłoszenie jak pierwotnie zakładano. W 2018 roku
planuje się wykonać dokumentację techniczną oraz zrealizować prace drogowe.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
69. Parking przy ul. Jagiełły (okres realizacji 2012-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano
parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję
o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W I półroczu 2018 roku
przeprowadzono procedurę przetargową na budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji
deszczowej oraz drogi manewrowej.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 31,98% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
70. Parking Wodeckiego (okres realizacji 2011-2018)
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie to będzie polegało na
wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego w oparciu o wykonaną w roku 2011 dokumentację. W latach 2012-2015 nie ponoszono
żadnych wydatków. W 2016 roku wykonano aktualizację projektu. W 2017 roku przeprowadzono
procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót I etapu robot w zakresie przebudowy
urządzeń kolidujących i utworzenie 57 miejsc parkingowych. Umowa została zawarta w styczniu 2018
roku i rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II półroczu 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 53,05%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 57,77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
71. Parking przy ul. ks. Płonki (okres realizacji 2014-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt
niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w 2016 roku
wybudowano parking o powierzchni 1 233,50 m2, zabudowano bariery ochronne i wykonano ścianę
oporową systemową. W 2017 roku rozpoczęto kontynuację zadania, w zakresie wykonania części
wierzchniej parkingu na wykonanej wcześniej podbudowie jako nawierzchni z kostki, oświetlenia
i zabezpieczenia skarpy od strony szkoły. Realizację zadania ukończono w I półroczu bieżącego roku.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

100%

w

stosunku

przewidzianych na to zadanie.
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do

łącznych

nakładów

finansowych

72. Budowa parkingów miejskich (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2017 została opracowana
dokumentacja przebudowy ul. Warmińskiej na potrzeby zwiększenia ilości miejsc parkingowych wraz z
korektą nawierzchni, wjazdów na odcinku od ul. A. Bożka do wjazdu pod blok ul. Warmińska 28.
Realizacja robót budowlanych zaplanowana została na 2018 rok. W I półroczu inwestycja nie była
realizowana ze względu na brak zgody właściciela działki (tj. Spółdzielni Mieszkaniowej) na
dysponowanie nieruchomością. Poniesiono tylko wydatki z tytułu opłaty dla Tauron Dystrybucja S.A.
za pozostawienie kabla energetycznego na działce.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,02%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

4,77%

w stosunku

do

łącznych

nakładów

finansowych

przewidzianych na to zadanie.
73. Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie
bilbordów. W ramach zadania planuje się instalację 4 bilbordów (tablic systemu informacji miejskiej)
w następujących lokalizacjach: ul. Podhalańska / ul. Handlowa (pomiędzy marketem OBI i Galerią
Zdrój), ul. Sybiraków / al. J. Piłsudskiego (rejon Ronda Centralnego), teren między szczytem bloku
mieszkalnego ul. Wrocławska 39-43 a al. J. Piłsudskiego, ul. Podhalańska (parking naprzeciw dworca
autobusowego). Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmował wykonanie uzgodnień branżowych oraz
wykonanie map zasadniczych. W I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie oraz montaż
trzech bilbordów oraz zawarto umowę na wykonanie projektu budowalno-wykonawczego dwóch
bilbordów informacyjnych (tablic reklamowych) przy specjalnych strefach ekonomicznych (przy ul.
Dębina i przy ul. Wodzisławskiej).
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 1,54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
74. Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania planowane jest
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego wraz z parkingiem
w rejonie Szkoły Podstawowej

nr 15 przy ul. Niepodległości. Zakres prac obejmuje m.in.

przebudowę/korektę układu drogowego ul. Niepodległości – ul. Stawowa, budowę chodnika
w miejscach koniecznych, budowę parkingu na terenie zielonym, przebudowę zjazdów położonych
w obrębie projektowanego układu drogowego, korektę/przebudowę oświetlenia ulicznego na
projektowanym odcinku drogi. W I półroczu 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową na
potrzeby wykonania dokumentacji projektowej.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
75. Budowa drogi - odnoga ul. Dębina (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych. Zadanie swym
zakresem obejmuje budowę drogi - odnoga ul. Dębina na dł. około 500 m i szer. 6 m z poboczami dla
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terenu inwestycyjnego w rejonie składowiska odpadów „Dębina”. W I półroczu 2018 roku trwała
realizacja dokumentacji przez Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
76. Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dla osób niepełnosprawnych. W ramach
zadanie planuje się budowę zjazdu dla osób niepełnosprawnych z ul. Kusocińskiego do przychodni
lekarskiej. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja techniczna (w I półroczu 2018
roku dokumentacja była przygotowywana), a następnie w 2019 roku planuje się budowę zjazdu.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
77. Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych (okres
realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ramach zadania
w 2017 roku dokonano adaptacji pomieszczeń, wykonano niezbędne prace budowlane konieczne do
zaadaptowania pomieszczeń na punkt serwisowy sprzętu do ochrony dróg oddechowych. W II
półroczu 2018 roku planuje się doposażenie punktu serwisowego w panel sterowania do sprężarki,
komputer, drukarkę do aparatowni, zbiornik na chłodzenie butli w płaszczu wodnym.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 60,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
78. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki (okres realizacji 20152018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. W latach 2015-2016
wykonano projekt techniczny przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki. W 2017
roku rozpoczęto roboty budowlane, a ostateczna płatność za wykonane prace nastąpiła w styczniu
2018 roku.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

100%

w

stosunku

do

łącznych

nakładów

finansowych

przewidzianych na to zadanie.
79. Przebudowa ul. Okrzei (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2018 zaplanowano
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Okrzei na odcinku od
skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Młyńską w Jastrzębiu – Zdroju, który określi
szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Ponadto przewidziana jest procedura wykupu gruntów
dla realizacji zadania.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
80. Budowa wybiegu dla psów (okres realizacji 2016-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych zwierząt. W ramach zadania w 2016 roku
została opracowana koncepcja wybiegu dla psów. W 2017 roku wszczęto trzy postepowania
przetargowe, przy czym żadne z nich nie zostało zakończone rozstrzygnięciem i wyłonieniem
wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach. W 2018 roku,
w wyniku kolejnego przetargu, podpisano umowę z wykonawcą na budowę wybiegu dla psów
zlokalizowanego miedzy ul. Turystyczną a ul. Zieloną. Wykonane zostaną m.in. roboty ziemne, roboty
drogowe, instalowanie mebli ulicznych, budowa wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków.
W projekcie wybieg podzielono na dwie osobne strefy. Strefę przeznaczoną dla psów małych oraz
strefę dla psów średnich i dużych. Strefy będą oddzielone od siebie ogrodzeniem panelowym
i żywopłotem. Każda ze stref zostanie podzielona na 3 części: wejściową (uspokojenia), zabaw
z urządzeniami oraz rzutu piłką. Części wyznaczone zostaną łamanymi ścieżkami oraz placykami na
ich przecięciu. Psie toalety zaprojektowano w centralnej części całego założenia, w znacznej
odległości od wejść. Zaprojektowano identyczne urządzenia zabawowe dla psów małych i dużych,
dostosowane do ich rozmiarów. Cały wybieg ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym. Na terenie
wybiegu zaprojektowano również zieleń.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 1,30% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
81. Wspólna Strażnica (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych
ze strażą pożarną. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z adaptacją
segmentu C budynku komendy przy ul. Jagiełły 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku wykonano m.in.:
montaż stolarki drzwiowej, podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, podłączenie instalacji
grzewczej, wykończenie ścian i sufitów. W I półroczu 2018 roku wykonano: montaż armatury,
częściową zabudowę aneksu kuchennego, zakup stołów i krzeseł. Na II półrocze 2018 roku
zaplanowano: montaż pozostałej stolarki drzwiowej, wyposażenie pomieszczeń (zabudowa aneksu
kuchennego, zakup i montaż szafek – organizerów, zakup i montaż regału).
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 43,74%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 55,34% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
82. Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego
terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933) (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie
wykonana koncepcja i projekt dróg na terenie po KWK "JAS- MOS" pod kątem włączenia tego
terenu do Drogi Głównej Południowej ( DW 933). W I półroczu trwało przygotowywanie założeń do
wykonania dokumentacji projektowej.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
83. Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem przedsięwzięcia jest „stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku”
w historycznej części Miasta. W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę z projektantem na
wykonanie dokumentacji w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlano-wykonawczy
oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze specustawy drogowej. W grudniu 2017 roku
dokonano płatności za wykonana koncepcję, natomiast płatności za pozostałą część dokumentacji
projektowej zaplanowano na 2018 rok. Ponadto podjęto decyzję o zmianie zakresu umowy
z projektantem o wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Zgodnie z dwoma
koncepcjami opracowanymi przez projektanta na części ul. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Kościuszki
do ul. K. Miarki) miał być utrzymany ruch jednokierunkowy lub odwrócenie tego ruchu. Natomiast
trzeci wariant polegałby na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych
dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz
stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 69,43%. Stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia wynosi 43,12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych
przewidzianych na to zadanie.
84. Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zapłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W listopadzie 2017 roku
zawarto

umowę

na

opracowanie

projektu

budowlano-wykonawczego

rewitalizacji

terenu

zlokalizowanego między ul. 1 Maja a ul. Żeromskiego. Po jego wykonaniu pod koniec II półrocza 2018
roku konieczne będzie uregulowanie płatności za wykonany projekt.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
85. Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano
dokumentację techniczną przebudowy drogi na długości około 1500 metrów od budynku nr 20 do ul. 3
Maja. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2017 roku i w I półroczu 2018 roku trwały
rozmowy z JSW S.A. o współfinansowaniu zadania. W I półroczu wydana została również decyzja
o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY i zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości
dla potrzeb wykupów gruntów.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 77,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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86. Przebudowa ZOW (okres realizacji 2017-2018)
Celem przedsięwzięcia jest spełnienie standardów wymaganych przepisami prawa. W ramach
zadania w 2017 roku wykonano projekt budowlany budynku i dokonano zgłoszenia prac budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonano również roboty murowe polegające na
zamurowaniu klatki schodowej, przejścia, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych,
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami po wykutych drzwiach,
wykucie otworów w ścianach z cegieł do nowych otworów drzwiowych, ściany między biegami
schodowymi z płyt warstwowych ognioodpornych, skrzydła drzwiowe płytowe wew. jednodzielne
pełne, montaż ościeżnic drzwi p.poż. Ponadto wykonano roboty malarskie polegające na: gruntowaniu
podłoży, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi. Wywieziono także gruz i dokonano jego
utylizacji. Natomiast w I półroczu 2018 roku wykonano: ściankę działową wraz z drzwiami przy klatce
schodowej, dostosowano system oddymiania, wykonano montaż siłowników otwierających do drzwi
i wymianę centrali alarmowej. Ponadto dokonano opłaty za wykonanie operatu wydzielenia odrębnych
lokali w budynku przy ul. Opolskiej 7.
W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania
realizacji

przedsięwzięcia

wynosi

100%

w

stosunku

do

łącznych

nakładów

finansowych

przewidzianych na to zadanie.
87. Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 (okres realizacji 20152019)
Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku wykonano aktualizację
dokumentacji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych. Na
lata 2018 – 2019 zaplanowano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po gabinecie
stomatologicznym, w którym planuje się przygotować pomieszczenia biurowe PP 11, w tym między
innymi gabinet dyrektora, pokój socjalny, sekretariat, pokój nauczycielski, serwerownię, łazienkę
personelu i składzik mieszczące się do tej pory na pierwszym piętrze budynku. Po przeniesieniu
wspomnianych wyżej funkcji w zwolnionej kubaturze na piętrze powstanie, po likwidacji ścianek
działowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnętrznych i podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów,
dodatkowa sala zajęć dla dzieci. Pozwoli to na uruchomienie grupy żywionej w PP 11. Rozpoczęcie
realizacji zadania planuje się w II półroczu 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 9,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
88. Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego. Zadanie obejmuje
adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziału
lokalu dotychczas zajmowanego przez Pocztę Polską S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których
jeden, po wykonaniu przebudowy, może być wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym
celu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz planuje się zlecenie
przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania do BGK i jego późniejsze rozliczenie. W 2019 roku
planuje się realizację robot budowlanych.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
89. Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W ramach
zadania planuje się w 2018 roku (II półrocze) dokonać wykupu budynku PEC i rozpoczęcie prac
modernizacyjnych (na potrzeby PUP i MZOSiP), które zakończą się w 2019 roku.
W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
90. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres
realizacji 2015-2019)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano
projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było
realizowane. Przewidywany harmonogram prac obejmuje realizację w roku 2018 części prac
zewnętrznych, których wykonanie nie będzie wpływało na funkcjonowanie przedszkola oraz w roku
2019 pozostałych prac zewnętrznych oraz całego zakresu związanego z robotami wewnętrznymi.
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
I. ROBOTY TERMOMODENIZACYJNE
- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów),
- izolacja ścian fundamentowych,
- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont łazienek na parterze i piętrze,
- remont tarasu,
II. ROBOTY INSTALACYJNE – ELEKTRYCZNE
- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,
III. ROBOTY INSTALACYJNE – SANITARNE
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wentylację części obiektu.
W I półroczu 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii
Europejskiej.
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W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia wynosi 2,44% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to
zadanie.
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