Jastrzębie-Zdrój, 29.11.2018 r.
IP. 0057.00009.2018

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 29 listopada 2018 roku
Od 18 października do 29 listopada zostały zrealizowane następujące zadania.

Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
W październiku 2018 roku:
 w ewidencji znajdowało się 1355 osób bezrobotnych, w tym 855 kobiet (63,09%);
 zarejestrowano 341 bezrobotnych, dokonano 384 wyłączeń z ewidencji tut. Urzędu,
 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 181;
 liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 187;
 wpływające oferty najczęściej dotyczyły: sprzedawcy, pracownika gospodarczego,
kierowców.

2

Wybrane działania:
2.1


2.2



2.3

Usługi i instrumenty rynku pracy
Zawarto 42 umowy na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych jako
bezrobotne.
Zatrudnianie cudzoziemców
Wydano Informacje Starosty (Test rynku pracy) na 65 stanowisk pracy;
Zarejestrowano 174 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
Inne działania



Złożono wniosek o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację 4
umów na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.



Przyznano nagrodę specjalną jako jednemu z lepszych urzędów w kraju i
najlepszemu w województwie śląskim. Kryteria za które urząd był oceniany:
 efektywność zatrudnieniowa;
 efektywność kosztowa;
 aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych;
 aktywizacja osób powyżej 50 roku życia;
 partnerstwa zagraniczne i wdrażane dzięki nim innowacyjne działania.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 19 października do 28 listopada podjęłam 15 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok dotyczących zadań własnych i 7 zarządzeń w sprawie
zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej
wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2 078 374,43 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały
złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2018 rok kształtuje się następująco:
1. dochody ogółem wynoszą 446 761 187,38 zł,
2. wydatki ogółem wynoszą 488 278 502,18 zł,
3. przychody wynoszą 41 761 744,80 zł,
4. rozchody wynoszą 244 430,00 zł.
5. deficyt budżetu miasta na 31.12.2018 rok wynosi 41 517 314,80 zł, co stanowi 9,29%
dochodów ogółem.

Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Trwają prace związane z budową placów składowych (skład materiałów sypkich i drewna)
przy ul. Dworcowej 17D.
2. Zakończono prace związane z wykonaniem fragmentu sieci wodociągowej w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, łączny koszt wyniósł 10 138,66 zł brutto.
3. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 178 166,41 zł.
4. Sprzedano 33,96 m³ drewna opałowego za kwotę 2458,37 zł.
5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 45 ton odpadów.
6. Zlikwidowano 1 dzikie wysypisko śmieci, z którego zebrano 4 tony odpadów.
7. Wykonano 153 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego,
18 interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych oraz 8 napraw na napisach
z nazwami osiedli mieszkaniowych.
8. Wykonano nowe nasadzenia krzewów w ilości 223 szt. na cmentarzu przy ul. Okrzei,
obsadzono chryzantemami w ilości 149 szt. groby i miejsca pamięci narodowej, zaaranżowano
nowe skrzyżowanie przy ul. Warszawskiej - dokonano nasadzeń: 135 szt. bylin, 70 szt.
krzewów i 157 szt. cebulek wiosennych. Wysepkę wypełniono kamieniem w ilości 9,93 tony.
9. Wykoszono tereny zielone na cmentarzach komunalnych o łącznej pow. 5200 m2.
10. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych o łącznej pow. 15 499 m2.
11. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 29 psów, 20 psów adoptowano, a 15 psów
zwrócono właścicielom.
12. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 17 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę

ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne.
13. Wykonano remont szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ul.
Arki Bożka za kwotę 26 076,00 zł.
14. Wykonano remont odwodnienia liniowego na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka za
kwotę 17 958,00 zł.
15. Wykonano prace porządkowe oraz udekorowano wiązankami i zniczami groby wojenne
i miejsca pamięci narodowej z okazji dnia Wszystkich Świętych.
16. Wykonano prace porządkowe na grobach socjalnych na cmentarzu komunalnym przy ul.
Norwida, m.in. wymieniono stare drewniane obudowy grobów (36 szt.) na nowe bardzo trwałe
wykonane z tworzywa sztucznego. Uporządkowano i wyrównano poszczególne nagrobki wraz
z ich otoczeniem.
17. Wykonano prace porządkowe oraz przygotowano do obchodów Święta Niepodległości
miejsce upamiętnienia przy ul. Pszczyńskiej w Bziu.
18. Usunięto wypłacone nakłady budowlane z nieruchomości przejętej przez Urząd Miasta pod
poszerzenie pasa drogowego.
19. System rowerów miejskich w mieście działał od 1 czerwca do 31 października. W skład
systemu wchodziły 4 stacje i 30 rowerów, w tym 5 rowerów z fotelikiem do przewozu dzieci.
Od 1 września we współpracy z JSW S.A. system został rozbudowany o dodatkowe 3 stacje
i 30 rowerów. Przez 5 miesięcy działania systemu dołączyło do niego 1011 użytkowników.
Zanotowano 4418 wypożyczeń, w tym np.: 2931 wypożyczeń bezpłatnych, 1487 wypożyczeń
płatnych, 558 wypożyczeń rowerów z fotelikiem. Rowery najczęściej użytkowane były w dni
wolne od pracy, a najbardziej popularne stacje to: Urząd Miasta i DH Domus.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
Podpisano 82 porozumienia o świadczenia wzajemne. Deklarację o chęci przystąpienia do
programu można pobrać w siedzibie MZN oraz na stronie internetowej. Do 31.10.2018 r.
odpracowano kwotę 369.115,63 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale
mieszkalne korzystają 2 osoby. Spłaciły zaległość z obecnie zajmowanych lokali, wywiązują
się z terminowej opłaty należności. Zobligowani są do bieżącego opłacania czynszu przez okres
18 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku
z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz
skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania
zobowiązań:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych – 4.
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 13
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach programu dla bezrobotnych do 30. roku życia - 2
4. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych – 2

IV. Działalność bieżąca
INWESTYCJE ZREALIZOWANE:
1.
1 Maja 55 – instalacja central telefonicznych.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
1.
Rostków 7 – modernizacja budynku w zakresie zmiany sposobu ogrzewania na
centralne ogrzewanie zasilane z kotła gazowego wraz z instalacją telemetrii sterowniczej.
2.
Rostków 7 – modernizacja budynku w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych.
3.
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
4.
Szkolna 5 – dostawa i montaż wyposażenia obiektu.
5.
Rostków 7 – modernizacja budynku w zakresie remontu pomieszczeń toalet (budżet
obywatelski).
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA:
1.
Przekazano 3 lokale użytkowe, 4 lokale mieszkalne, 6 lokali socjalnych.
2.
Przejęto 1 lokal socjalny i 1 lokal użytkowy.
3.
Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych
i zarządzanych przez MZN.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 734 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 319 środowiskach.
2. Podjęto 24 interwencje w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 52 środowiska.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 27 „Niebieskich
Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 107.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 206 środowisk.
5. Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe na rzecz Wydziału Spraw Rodzinnych
i Alimentacyjnych Urzędu Miasta.
6. W formie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe
w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiana”, zasiłki okresowe,
zasiłki stałe - objętych zostało 547 świadczeniobiorców, wypłacono 1 262 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 424 236,27 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (284 osób, w tym 20 osób bezdomnych), składki na ubezpieczenie zdrowotne
(217 osób), zakup opału wraz z dowozem (34 osoby, w tym 2 osoby z funduszu alkoholowego),
sprawienie pogrzebu (3 osoby)
Objętych w/w pomocą zostało łącznie 538 osób na kwotę 85 406,02 zł, w tym:
- dożywianie osób i dzieci w placówkach oświatowych: 45 334,10 zł., w tym 37 366,00 zł
budżet szkół
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 502,02 zł
- zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe na zakup opału z dowozem – 22 125,00 zł
- zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe z funduszu alkoholowego na zakup opału z dowozem
– 1 500,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 5 944,90 zł

Wydano 1358 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących
w/w świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Prace społecznie użyteczne wykonywało 115 osób, a kwota wypłaconego wynagrodzenia to
33 839,10 zł.
9. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 5 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 2 161,39 zł.
10. Na terenie miasta funkcjonowały 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 168 dzieci.
Wydano 76 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 193 933,52 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
11. Zorganizowano 15 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
12. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500 plus
dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to 71 886,70 zł,
liczba świadczeń 150.
13. W noclegowni przebywało 27 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 13 bezdomnych
mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
w Rybniku przebywało 7 bezdomnych kobiet, w tym 2 dzieci. Zasiłek celowy na pokrycie
kosztów pobytu bezdomnym mężczyznom wyniósł 1 916,00 zł.
14. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 114 osób. Wydatkowano kwotę 55 252,17
zł.
15. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby. Wydatkowano kwotę 5 250,00
zł.
16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto
1 osobę. Wydatkowano kwotę 725,00 zł.
17. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej poza
terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 69 miesięcznie, łączna kwota wydatków – 175 122,90 zł.
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 37 pensjonariuszy.
18. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 13 osób.
19. W ramach rehabilitacji społecznej wpłynął 1 wniosek na dofinansowanie na likwidację
barier architektonicznych. 5 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 33 624,00 zł.
20. Wpłynęły 34 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Wypłacono dofinansowanie 29 osobom w łącznej wysokości 8 581,22 zł.
21. Na rzecz jednego stowarzyszenia wypłacono kwotę 5 926,80 zł z przeznaczeniem na sport,
kulturę, rekreację i turystykę dla osób niepełnosprawnych.
22. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 58 konsultacji psychologicznych na miejscu
oraz 7 w terenie, udzielił 7 porad prawnych i 6 opinii o posiadaniu predyspozycji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej. Przeprowadzono 29 zespołów do oceny sytuacji dziecka w rodzinie
zastępczej w dziale PRONiB.

Realizacja zadań przez Straż Miejską
1.Wystawiono 209 patroli:
1.1. Pieszych – 39
1.2. Zmotoryzowanych – 170
2. Przyjęto 559 zgłoszeń od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 36 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 171
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 58
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 85
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 91
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 92
5.

Czynności administracyjno – porządkowe:

5.1. Doprowadzono 1 osobę nietrzeźwą do miejsca zamieszkania.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 9 osób.
5.3. Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 85 nieruchomości.
5.4. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 21 nieruchomości.
5.5. Na terenie nieruchomości ujawniono 24 przypadki spalania odpadów zabronionych.
6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 59 sprawców wykroczeń.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 133 sprawców wykroczeń.

8.

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

9.

Z badania stanu trzeźwości skorzystały 164 osoby.

10. Na terenie Ogrzewalni przebywały 204 osoby, w tym 6 kobiet.
11. Zabezpieczano 5 imprez.
12. 11 listopada pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu odbyły się uroczystości związane
z obchodami Święta Niepodległości.
13. 19 listopada podpisano umowę z Funduszem Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu strażackiego dla
Jednostek z Ochotniczej Straży Pożarnych.

Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: 291 - urodzenia - 161, małżeństwa - 50, zgony - 80
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1598
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 453
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 24
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 10
Realizacja zadań przez Rzecznika Praw Konsumenta
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 31 konsumentów oraz udzielono
241 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju.
2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój.
3. Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej.
4. Odwodnienie ul. Złote Łany.
5. Przebudowa ul. Torowej i Majowej – etap I ulicy Majowej.
6. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem.
7. Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 9.
8. Kreatywne strefy gier przy ul. Kusocińskiego i Wrocławskiej – BOBy.
9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku
dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11.
10. Rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia ulic: Zameckiej, Glinianej, Kasztanowej,
Strażackiej, Rajdowej, Turystycznej (schody w kierunku ul. Granicznej).
Zadania zakończone:
1. Remont skarpy w ciągu Drogi Głównej Południowej.
2. Budowa oświetlenia ulic: 1000-lecia, Borynia – Skrzeczkowice.
3. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - odnoga do OWN.
4. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
5. Remont ul. Grzybowej na dług. 382 mb.
6. Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 335 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 68 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

3. Wydano 200 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 10 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Odebrano 384,333 ton odpadów komunalnych.
6. Wpłynęło 8 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew.
7. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:
 wycinka drzew – 8 szt.
 prace pielęgnacyjne – 10 szt.
 usunięcie wywału – 6 szt.
8. Usługa dodatkowa:


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



Wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja –
wpłynęło 1 zlecenie.



Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 3 zlecenia.



Ilości odebranych odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK w październiku 2018
r. -2 608,646 Mg.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 18 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
uwarunkowań
środowiskowych
oraz
przeprowadzono
48
postępowań
administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 46 umów, w tym: 40 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne
urządzenia grzewcze), 5 aneksów w zakresie zmiany terminów umów i przedmiotu
umów, 1 umowę na przeprowadzanie stałych badań jakości powietrza na terenie miasta
w ramach realizacji zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w
mieście Jastrzębie-Zdrój”.
3. Wydano 29 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu oraz 1 rejestracji sprzętu pływającego służącego do celów
wędkarskich.
4. Wydano 13 kart wędkarskich.
5. Przyjęto 7 zgłoszeń instalacji, na użytkowanie których nie wymagane jest zezwolenie,
2 zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Dokonano 4 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.

Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 68
- zgłoszeń robót budowlanych – 58
- zaświadczeń i wyrysów z MPZP - 68
Do 7 grudnia br. należy składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta. Jest to dokument, który stanowi o polityce
przestrzennej miasta. Planowany termin zakończenia prac nad tym dokumentem to I połowa
2020 roku. Zaproponuję Przewodniczącemu Rady Miasta, aby w I połowie przyszłego roku
jedną z sesji Rady Miasta poświęcić temu tematowi. Jednocześnie przypominam, że nie ma
potrzeby składania kolejnych wniosków, jeśli właściciel nieruchomości złożył już wniosek do
studium lub planu po 2007 r.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Wyłoniono wykonawcę ortofotomapy lotniczej i numerycznego modelu terenu w ramach
realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego”.
2. Udzielono zamówienia na różne prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych
dróg publicznych oraz bieżącą obsługą zasobu nieruchomości gminy, w tym m. in.: podział
nieruchomości regulujący zakres trwałego zarządu w obrębie Cmentarza Komunalnego przy
ul. Okrzei oraz połączenie i utrwalenie na gruncie granic kompleksu działek w pasie
drogowym ul.: Chlebowej, Wolności i Kazimierza Wielkiego, ukształtowanych w ramach
postępowania w trybie specustawy drogowej.

Realizacja zadań w zakresie mienia
 Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 419/5 przy
skrzyżowaniu ulic Arki Bożka i al. Józefa Piłsudskiego, z przeznaczeniem na cele
usługowe. Umowa notarialna z nabywcą ustalona została na grudzień.
 Nabyto do zasobu gminnego od rzymsko-katolickiej parafii św. Katarzyny prawo
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2598/246 o pow. 0,0005
ha, pod krzyż kapliczkowy.
 Wydano 5 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Miasta oraz własność Skarbu Państwa.
 Prowadzono sprawę dotyczącą zwolnienia z administrowania Miejskiego Zarządu

Nieruchomości terenem zadrzewionym i zakrzewionym położonym przy ulicy
Witczaka oraz działkami zagospodarowanymi jako parkingi, drogi, pobocza drogowe
i chodniki.
 Prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej przy ulicy Małopolskiej w związku z wnioskiem spółki
TAURON Dystrybucja S.A.
 Prowadzone jest postępowanie w celu określenia prawa do środków pieniężnych
pozostawionych na rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn
określonych w art. 59a ustawy Prawo bankowe.
 Prowadzono 3 postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na
wycinkę drzew z terenów gminnych.
 Prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej
z tytułu scalenia i podziału nieruchomości położonej przy ul. Okopowej.
 Sprzedano Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. sieć gazową przy ul. Traugutta.
 Prowadzono 8 spraw dotyczących uzgodnienia lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiących własność Miasta.
 Prowadzono 6 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność
Miasta, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.

Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. W ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” została
doposażona pracownia dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół
Zawodowych.
2. Miasto uzyskało dofinansowanie do projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju”, którego celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej. Projekt jest ściśle powiązany i komplementarny z projektem inwestycyjnym
dofinansowanym z EFRR pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr
10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. Obyły się:
- posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym
- wyjazdowe spotkanie członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego
- posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego

- Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wypłacono 198 dodatków energetycznych na kwotę 2769,37zł.
2. Wydano w sumie 5065 kart seniora.
3. Mieszkańcy powyżej 60. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych profilaktycznych
szczepień przeciwko grypie. Szczepienia wykonują 4 podmioty lecznicze z terenu miasta.
Dotychczas z bezpłatnego szczepienia skorzystało łącznie blisko 3 tys. mieszkańców.
Szczepienia będą wykonywane do końca listopada. Po realizacji programu miasto uzyska
dofinansowanie z NFZ w wysokości 40% poniesionych kosztów.
4. Na użytek WSS nr 2 zakupiono sprzęt medyczny: defibrylator za kwotę 20 692,80 zł,
2 kardiomonitory za kwotę 10 239,48, 3 pompy infuzyjne za kwotę 7 938 zł.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Biuro
ds. Zamówień Publicznych – 24.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 77.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 27.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
- w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 2075 dokumentów
- zarejestrowano i rozpatrzono 15 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
- wydano 14 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy
- przeszkolono 5 osób z zakresu ochrony danych osobowych
- przeszkolono 14 osób z zakresu BHP
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Szkole Podstawowej nr 1
- Zespole Szkół nr 6
- Publicznym Przedszkolu nr 16
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Zespole Szkół nr 5
- Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym
- Miejskim Zarządzie Nieruchomości
- Szkole Podstawowej nr 19

- Szkole Podstawowej nr 23
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Trwają prace związane z analizą wniosków pracodawców ubiegających się o środki
Funduszu Pracy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
którzy ukończyli naukę zawodu / przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Łączna
kwota dotychczas przyznanych dofinansowań wyniosła 225 046,62 zł.
2. Wypłacone zostały dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla
niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2 poradni
logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych
w wysokości 982 391,15 zł.
3. Złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wsparcie
finansowe dla 8 szkół w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Przewidywana kwota dotacji dla wszystkich szkół wynosi 78 480,00 zł, w tym dla sześciu
szkół po 12 000,00 zł, dla jednej 4 000,00 zł oraz dla jednej szkoły 2 480,00 zł.
4. Podpisano umowę z wojewodą śląskim o udzielenie dotacji celowej na realizację
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości
22 930,00 zł. Dofinansowaniem objęto 8 szkół. Realizacja programu kończy się
30 listopada 2018 roku.
5. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych złożyli wnioski o dofinansowanie opłat za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na semestr
zimowy roku akademickiego 2018/2019. Spośród 66 złożonych wniosków 63 wnioski
spełniały ustalone kryteria i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Kwota
dofinansowania do czesnego wyniosła 1000,00 zł dla każdego nauczyciela - łącznie 63 000
zł. Spośród pozostałych trzech wniosków jeden dotyczył kierunku studiów, na który w roku
2018 dofinansowanie nie przysługuje, jeden dotyczył dofinansowania po zakończeniu
kształcenia, natomiast jeden został złożony po zakończeniu pierwszego semestru. Dwa
wnioski zostały złożone po terminie przewidzianym w regulaminie w związku z czym
dofinansowanie do semestru zimowego 2018/2019 nie zostało przyznane.

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1363 decyzje o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 725 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 98 pojazdów.
4. Przyjęto 339 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 299 praw jazdy.
6. Wydano 100 profili dla kandydatów na kierowców.
7. Cofnięto i zatrzymano 21 praw jazdy.
8. Przyjęto 252 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9. Wydano 50 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 653 dowody osobiste.

11. Unieważniono 489 dowodów osobistych.
12. Zameldowano 452 osoby na pobyt stały i czasowy, wydano 109 zaświadczeń
o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
13. 438 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
14. Wydano 175 kart "Rodzina 3+" i 21 Kart Dużej Rodziny.
15. Wydano 20 decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane dotyczące nowego okresu zasiłkowego (od 01.11.2018r.) i świadczeniowego (od
01.10.2018r.)
świadczenie
zasiłek rodzinny i
świadczenia z
świadczenie
w okresie 01.07.2018
wychowawcze specjalny zasiłek
funduszu
dobry start
– 31.10.2018
"500+"
opiekuńczy
alimentacyjnego
"300+"
liczba złożonych
wniosków

Dane za okres
01.10.2018 –
31.10.2018
poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

Dane za okres
01.01.2018 –
31.10.2018

5036

świadczenie
wychowawcze
"500+"

1465

431

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

7230

świadczenie
dobry start
"300+"

2 714 684,12 zł

1 465 727,66 zł

180 364,19 zł

119 850,00 zł
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x
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x
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x
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świadczenie
wychowawcze
"500+"

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

świadczenie
dobry start
"300+"

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

34 911 549,30
zł

15 420 622,08 zł

2 337 563,52 zł

2 935 350,00
zł
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6 213
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x
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x

x
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x

x

5 580
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Realizacja zadań w zakresie Informacji, promocji i rozwoju
Dokonano 27 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 7808,65 zł.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Trwają prace związane z rozliczaniem stowarzyszeń, klubów sportowych z realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury i sportu, na które zostały przyznane dotacje z budżetu miasta
w tym:
- dotacje celowe z budżetu miasta na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny
wspierania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i krajoznawstwa realizowanych przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
- na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych.
2. Trwają prace związane z procedurą rozliczenia stypendystów realizujących program
stypendialny z dziedziny kultury.
3. Do 15 listopada można było składać wnioski na realizację zadań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. – trwa analiza wniosków pod względem
formalnym i merytorycznym.
4. Do 30 listopada trwa nabór wniosków na stypendium osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.
5. Trwają prace związane z procedurą realizacji zadań w dziedzinie kultury i sportu przez
jednostki pomocnicze.
6. Trwają prace w zakresie przygotowania imprezy pn. „Święta tuż, tuż …” celem jest wspólne
przygotowanie pięknych ozdób i kart z życzeniami, degustacja potraw świątecznych,
kolędowanie. Impreza będzie miała miejsce w Jastrzębskim Centrum Organizacji
Pozarządowych, wszyscy kreatywni mieszkańcy mogą wziąć udział w warsztatach
wykonywania ozdób świątecznych.
7. Wydano 2 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
8. Jastrzębskie organizacje pozarządowe złożyły wniosek o ponowne utworzenie Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Radę tworzyć będzie 18 członków.
9. Dokonano aktualizacji danych jastrzębskiego III sektora. W wykazie znalazło się
81 organizacji, które wyraziły zgodę na upublicznienie danych o organizacji i wypełniły

x
x
x

stosowną ankietę. Dane o organizacji można na bieżąco aktualizować poprzez wypełnienie
ankiety, która znajduje się na stronie miasta w zakładce organizacje pozarządowe.
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 237 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
PROJEKTY:
 ALFABET NIEPODLEGŁOŚCI * projekt pokazujący znaczenie kultury i tradycji
narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną Polski. W ramach wydarzenia
zorganizowano: interaktywne warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty literackie,
plastyczne
 SŁOWO NA NOWO ** – projekt ukazujący nietypowe spojrzenie na poezję,
w ramach którego zorganizowano spotkania z MICHAŁEM ZABŁOCKIM,
MACIEJEM SZCZAWIŃSKIM oraz koncert zespołu CHWILA NIEUWAGI
 MUZOSŁÓW ** – dźwięki literatury * finał projektu łączącego literaturę i muzykę,
w ramach którego odbył się koncert MARCINA STYCZNIA z zespołem, wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego „Zanurzeni w muzyce” oraz czytanie
performatywne w wykonaniu Fundacji Harmonicznego Chaosu
 AKADEMIA BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW ** – literackie spotkania z historią,
w ramach którego zorganizowano spotkania autorskie oraz imprezę finałową PODRÓŻ
DO PRZESZŁOŚCI – przedstawienie teatralne, czytanie książek historycznych,
wręczenie nagród laureatom konkursu literacko-plastycznego, wernisaż prac
SPOTKANIA, WYKŁADY:
 Dyskusyjny Klub Książki: „Barbarzyńca w ogrodzie” Zbigniew Herbert
 Stwórz własnego GIFa – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego Seniora
 Literatura cyfrowa – wykład dr Piotra Mareckiego
 W świecie poezji Pana Cogito oraz Poetyckie eksperymenty – warsztaty dla
młodzieży
 Odkurzamy klasyków: Zbigniew Herbert – literackie prezentacje przy filiżance kawy
 Wielki bój – seria wykładów prowadzonych przez pastora Mateusza Krzesińskiego
WYSTAWY:
 Słowo w obrazach – wystawa powstała w efekcie realizacji projektu SŁOWO NA
NOWO
 Barwy muzyki – wystawa malarstwa Sławomira Rąbalskiego
 Monalli dolls – lalki z pasji i miłości – wystawa fotografii Moniki Ekiert Jezusek
 Tu czy Tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci – wystawa
DLA DZIECI:
 SCENA POD SÓWKĄ – przedstawienia teatrzyku Kamishibai: Alicja w Krainie
Czarów
 Spotkania autorskie:
SZYMON TELUK, ZOFIA STANECKA, GRAŻYNA
BĄKIEWICZ, PAWEŁ WAKUŁA
 W średniowiecznej papierni – warsztaty czerpania papieru



DZIEŃ BAŚNIOWY: Trzy małe świnki – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci

* Projekt ALFABET NIEPODLEGŁOŚCI dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”
** Projekty SŁOWO NA NOWO, MUZOSŁÓW – dźwięki literatury oraz AKADEMIA
BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
W dniach 29-20.10.2018 odbył się XV Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma
Skrobola. Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpiły chóry z Czech i Słowacji:
„Permonik” i „Kusyca”. Polskę reprezentował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii
Poznańskiej „Poznańskie słowiki”.
Od 22 do 26.10.2018 zorganizowano kolejną edycję „Festiwalu Sztuk Wszelkich Zderzenia
Działań Wrażliwych” Program obejmował: warsztaty teatralne, spektakle, koncerty (Agata
Karczewska, Bart Sosnowski). Gośćmi festiwalu byli m.in.: Teatr Łątka, Teatr Tetraedr, Walny
Teatr i Teatr Lalek Marka Żyły.
25.10.2018 r. w Galerii Historii Miasta zespół folklorystyczny „Jastrzymbioki” wystąpił
w widowisku obrzędowym „Z kołoczem do Pana Młodego”.
28.10.2018 r. w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” w kinie „Centrum” najmłodsi mieszkańcy
miasta mogli obejrzeć spektakl „Bajka o małym złomiarzu”.
8.11.2018 r. w kinie „Centrum” wystąpiło Stowarzyszenie Chór Miejski i Goście prezentujący
repertuar patriotyczny.
10.11.2018 r. w kinie „Centrum” odbył się spektakl muzyczny z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości „Powróćmy jak za dawnych lat”, czyli polskie piosenki międzywojenne
w wykonaniu Zespołu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.
11.11.2018 r. zorganizowano przemarsz oraz uroczyste obchody Narodowego Święta
Niepodległości. Na scenie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury wystąpili jastrzębscy artyści,
którzy towarzyszyli mieszkańcom we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Obchody
zakończyły się pokazem sztucznych ogni.
18.11.2018 w Domu Zdrojowym Szymon Woźniak wystąpił w spektaklu „St. Nicholas”
inaugurującym nowy cykl imprez o nazwie „Kameralna scena teatralna”.
WYSTAWY
Do zwiedzania udostępnione były:
GALERIA EPICENTRUM
 „Zamieszane kolorem” akwarele Ewy Wrożyny
 Wystawa prac ze zbiorów Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
Wystawa czynna do 30.11.2018

GALERIA HISTORII MIASTA
 „Na granicy światów – nieznane obrazy Ludwika Holesza”
 „Od rompli do pralki” – wystawa etnograficzna
Wystawy stałe:
 „Chata śląska”
 „Historia węglem pisana”
 „Henryk Sławik z Szerokiej”
 „Moje M”
 „Miasto Młodości, Pracy i Pokoju”.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ponad 500 uczestników bawiło się na halloweenowej ślizgawce.
W ramach Młodzieżowej Ligi Biegowej odbyły się 2 biegi uczniów jastrzębskich szkół. |
W pierwszym pn. HEJ SZKOŁO wystartowało 400 zawodników, natomiast w Biegu
Niepodległości około 600 uczniów.
Odbył się XIII Jastrzębski Test Coopera. Ta edycja była wyjątkowa ze względu na debiut formy
marszowej. Udział w teście wzięło niemal 100 uczestników.
Na Krytej Pływalni LAGUNA odbył się II Pływacki Test Coopera, w teście wystartowało około
30 uczestników, którzy przepłynęli razem około 13 km.
Wybrane imprezy w hali widowiskowo-sportowej i liczba uczestników


















Targi Zdrowia – 700
Prezentacja Jastrzębskiego Węgla – 2000
Międzynarodowy Turniej Akademii Talentów – 300
Turniej Boksu – 100
Koncert Zenka Martyniuka – 1600
Warsztaty tańca flamenco – około 150
Międzynarodowy Turniej KARATE – około 1000
Turniej Siatkówki Osób Niepełnosprawnych ZSS nr 9 - 60
Zawody szkolne UNIHOKEJ - 100
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Stocznia Szczecin- 1500
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Skra Bełchatów – 1500
Olimpiady Specjalne - 300
Turniej Piłki Nożnej JSW – 300
Festiwal Tańca - Silesia – 1500
Kabareton – 700
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Warszawa - 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Bydgoszcz – 1500

Spotkania i narady
Narady – 4
Narady z wnioskami – 6
Narada komunalna – 1
Zarządy MZK
Dzień Seniora w Domu Zdrojowym
Otwarcie Klubu Seniora na os. Przyjaźń
Delegacja z Ukrainy
Delegacja z Gruzji
Inauguracja roku akademickiego Jastrzębskiego Uniwersytetu Dziecięcego WSH
Spotkanie z władzami Karwiny
Spotkanie z przedstawicielami KSSE
60-lecie honorowego krwiodawstwa w Polsce
Dzień pracownika socjalnego
Debata z dyrektorami nt. zagrożeń w intrenecie
25-lecie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Policyjnych Koła nr 13
Uroczyste spotkanie pszczelarskie w Mszanie
Kampania Biała wstążka
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Konferencja – nowe perspektywy. Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na
pograniczu polsko-czeskim
Konferencja KSSE

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

