Jastrzębie-Zdrój, 18.12.2018 r.
IP. 0057.00010.2018

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

Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
W październiku 2018 roku:





stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,0 %,
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,1 %,
stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,3 %,
stopa bezrobocia w Polsce: 5,7 %.

W listopadzie 2018 roku:
 w ewidencji znajdowały się 1 384 osoby bezrobotne, wtym 898 kobiet (65%),
 zarejestrowano 326 bezrobotnych, dokonano 297 wyłączeń zewidencji tut. Urzędu,
 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 159,
 liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 282,
 wpływające oferty najczęściej dotyczyły: zawodów budowlanych, handlu,
gastronomii, górnictwa i produkcji.
2

Wybrane działania
2.1




2.2



Usługi i instrumenty rynku pracy
zawarto 11 umów na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych jako
bezrobotne,
prowadzono nabory wniosków w sprawie realizacji: szkoleń indywidualnych
i bonów szkoleniowych,
pozyskano dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 80,00 tys. zł na
finansowanie Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Zatrudnianie cudzoziemców
wydano Informacje Starosty (Testy rynku pracy) dot. 10 miejsc pracy,
zarejestrowano 46 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 29 listopada do 17 grudnia podjęłam 8 zarządzeń wsprawie zmiany budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok dotyczących zadań własnych i3 zarządzenia wsprawie zmiany
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok wzakresie zadań administracji rządowej iinnych
zleconych odrębnymi ustawami.Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej
wielkości planu dochodów iwydatków budżetu Miasta o3 353 245,16 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu Uchwały
Rady Miasta złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2018 rok kształtuje
się następująco:
1. dochody ogółem wynoszą 449 577 227,54 zł,
2. wydatki ogółem wynoszą 489 337 374,34 zł,
3. przychody wynoszą 40 004 576,80 zł,
4. rozchody wynoszą 244 430,00 zł.
Deficyt budżetu miasta na 31.12.2018 rok wynosi39 760 146,80 zł, co stanowi 8,84%.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
I. INWESTYCJE I REMONTY:
1. Trwają prace związane z budową placów składowych (skład materiałów sypkich i drewna)
przy ul. Dworcowej 17D.
2. Na parkingu strzeżonym trwają prace związane z wymianą ogrodzenia wewnętrznego,
montażem 2 szlabanów oraz wymianą nawierzchni wysepek.
3. Wykonano modernizację podświetlanego napisu z nazwą osiedla - Osiedle Gwarków - przy
ul. Wielkopolskiej 2-16. Łączny koszt wyniósł 27 552,00 zł.
4. Wykonano oświetlenie na cmentarzach komunalnych przy ul. Okrzei i ul. Norwida na
kwotę 37 026,26 zł.
5. Wykonano montaż klimatyzacji kanałowej w kaplicy Domu Przedpogrzebowego na kwotę
17 000,00 zł.
6. Wykonano montaż płyt granitowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul.
Okrzei na kwotę 28 210,00 zł.
7. Wykonano wymianę stolarki drzwiowej w kontenerze biurowym w schronisku dla
bezdomnych zwierząt na kwotę 3 980,00 zł.
8. Wykonano roboty wykończeniowe pomieszczeń socjalnych w schronisku dla bezdomnych
zwierząt na kwotę 39 471,46 zł.
II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:
1. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 115 180,43 zł.
2. Sprzedano 52,38 m³ drewna opałowego za kwotę 4 316,75 zł.
3. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 13,3 ton odpadów.

4. Wykonano 71 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 15
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych oraz 6 napraw na napisach
z nazwami osiedli mieszkaniowych.
5. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 21 psów,2 psy adoptowano, a 5 psów
zwrócono właścicielom.
6. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 13 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.
7. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przy ogrodzeniu na targowisku miejskim
przy ul. Arki Bożka na kwotę 7 500,00 zł.
8. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na targowisku miejskim przy ul.
Arki Bożka na kwotę 38 966,40 zł.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
1.
Podpisano 82 porozumienia o świadczenia wzajemne. Deklarację o chęci przystąpienia
do programu można pobraćw siedzibie MZN oraz na stronie internetowej. Do 30.11.2018 r.
odpracowano kwotę 369.796,88 zł.
II. Abolicja
1.
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za
lokale mieszkalne korzystają2 osoby. Spłaciły zaległość z obecnie zajmowanych lokali,
wywiązują się z terminowej opłaty należności. Zobligowani są do bieżącego opłacania
czynszu przez 18 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku
z podpisanymi umowami zPowiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej iSąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań we
wrześniu 2018 r.
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych- 3
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych- 13
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach programu dla bezrobotnychdo 30. roku życia - 1
4. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 1
III. Działalność bieżąca
INWESTYCJE ZREALIZOWANE:
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.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
1.
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
2.
Szkolna 5 – dostawa i montaż wyposażenia obiektu.
3.
Rostków 7 – modernizacja budynku w zakresie remontu pomieszczeń toalet (budżet
obywatelski).
4.
Zielona 18 A - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych.
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA
1.
Przekazano 1 lokal mieszkalny, 1 lokal socjalny.
2.
Przejęto 1 lokal mieszkalny, 2 lokale socjalne.

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono474 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 297 środowiskach.
2. Podjęto30 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 55 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 18
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie
72.Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 202 środowiska.
5. Przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych na rzecz Wydziału Spraw Rodzinnych
i Alimentacyjnych Urzędu Miasta.
6. W formie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki
celowe w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiana”,
zasiłki okresowe, zasiłki stałe - objęto582 świadczeniobiorców, wypłacono 1267
świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 481 078,87zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zakup opału wraz z dowozem objęto 515 osób na kwotę 58 963,33 zł.
Wydano 831 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Prace społecznie użyteczne wykonywało 101 osób, a kwota wypłaconego
wynagrodzenia to 31 162,35 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 funkcjonowało 136 rodzin zastępczych, w których przebywało 172
dzieci. Wydano 67 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 192 898,80 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
11. Zorganizowano 14 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
72 967,86 zł, liczba świadczeń 147.
13. W noclegowni przebywało 27 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 17
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 3 036,00 zł.
14. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 118 osób. Wydatkowano kwotę
54 562,50 zł.

15. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę. Wydatkowano kwotę
525,00 zł.
16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto
4 osoby. Wydatkowano kwotę 4 900,00 zł.
17. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 69 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
167 290,48 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
18. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 10
osób.
19. W ramach rehabilitacji społecznej nie wpłynąłżadenwniosek na dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych. 4 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną
kwotę 33 554,00 zł.
20. O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych wpłynęły 2 wnioski. Podpisano
dwie umowy na łączną kwotę 12 452,04 zł.
21. Wpłynęło 21 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze. Wypłacono dofinansowanie 23 osobom w łącznej wysokości 15 539,65
zł.
22. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 53 konsultacje psychologiczne na
miejscu oraz 7 w terenie, udzielił 13 porad prawnych. Przeprowadzono 32 zespoły do
oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej w dziale PRONiB.
23. Po raz trzeci w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzona została kampania społeczna „Biała
Wstążka”.
24. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa –
Podprogram 2018. Pomocą w postaci paczek żywnościowych objęto 1 000 osób,
wydano ponad 3 tony żywności w 667 paczkach.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego 218: urodzenia - 124, małżeństwa - 12 , zgony - 82
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1336
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 429
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 35
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 6
6. 32 pary świętowały złote gody, 12 szmaragdowe, 5 diamentowe, a 1 para żelazne gody.
Realizacja zadań w zakresie Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych
1.Wystawiono 71 patroli.
1.1. Pieszych – 2

1.2. Zmotoryzowanych – 69
2. Przyjęto zgłoszeń 257 od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 4 wykroczenia.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 58
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 32
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 29
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 26
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrona środowiska i gospodarki odpadami –42
5. Czynności administracyjno – porządkowe :
5.1. Doprowadzono2 osobynietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu3 osoby.
5.3.Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 4 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 16 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec24 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w6 sprawach o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 99 osób.
10. Zogrzewalni korzystano245 razy.

Realizacja zadań przez Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 19 konsumentów oraz udzielono
155 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Wiadukt na al. Piłsudskiego
Remont obiektu był wykonywany dwukrotnie w ramach naprawy szkód górniczych w latach
90-tych.
Przeglądy roczne i pięcioletnie wykazywały stopniowe pogarszanie się konstrukcji obiektu.
Przegląd wykonany wiosną 2017 r. wykazał konieczność ograniczenia ruchu na obiekcie,
dlatego w maju 2017 r. został wprowadzony przejazd przez obiekt tylko jedną jezdnią w
każdym kierunku.

14 marca 2018 r. po rozstrzygniętym przetargu została podpisana umowa na wykonanie
projektu wiaduktu w taki sposób, że wykonane będą dwa obiekty oddzielnie, dwupasmowe, w
jednym kierunku każdy. Termin zakończenia prac projektowych 14 czerwca 2018 r.
8 grudnia 2018 r. raport z przeglądu obiektu wykazał bardzo zły stan techniczny. Po analizie
podjęto decyzję o zamknięciu północnej jezdni wiaduktu i ograniczeniu ruchu na jezdni
południowej. Obiekt będzie monitorowany. Jeżeli stan się pogorszy, nastąpi jego całkowite
zamknięcie. Nowa organizacja ruchu będzie wprowadzona 23 grudnia o godz. 5.00.
Orientacyjny koszt obiektu to około 7 mln zł. Okres realizacji drugie półrocze 2019 – 2021.
Obiekt będzie się składał z dwóch części. Po każdej z nich będzie prowadzony ruch w jednym
kierunku. Po wykonaniu pierwszej części, ruch będzie się odbywał na niej dwukierunkowo do
czasu zakończenia całości zadania.
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój.
Remont chodnika ul. Cieszyńska.
Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem.
Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 9.
Kreatywne strefy gier przy ul. Kusocińskiego i Wrocławskiej – BOBy.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku
dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11.
7. Rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia ulic: Zameckiej, Glinianej,
Kasztanowej, Strażackiej, Rajdowej, Turystycznej (schody w kierunku ul. Granicznej).
8. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul.
Młyńskiej.
Zadania zakończone:
1.
2.
3.

Zakończono i odebrano etap I – 400 mb przebudowy i rozbudowy ulic: Torowa-Majowa.
Likwidacja zielonych wysepek na os. Bogoczowiec i utworzenie dodatkowych miejsc
parkingowych.
Odwodnienie ul. Złote Łany.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych

1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 8
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 50
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 2
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne wZespole Szkół nr 5
2. Trwają czynności kontrolne w:

- Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym
- Miejskim Zarządzie Nieruchomości
- Szkole Podstawowej nr 19
- Szkole Podstawowej nr 23
- Szkole Podstawowej nr 10
- Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
- w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 786 dokumentów
- zarejestrowano i rozpatrzono 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej
- wydano 12 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy
- przeszkolono 2 osoby z zakresu ochrony danych osobowych
- przeszkolono 13 osób z zakresu BHP
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 97 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 65 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 10 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 50 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wydano 6 opinii organu nadzoru dla JZK.
6. Odebrano 2 429,430 Mg odpadów komunalnych.
7. Wpłynęły 3 wnioski o wycinkę lub pielęgnację drzew.
8. Przeprowadzono następujące zabiegi w obrębie drzewostanów:
 wycinkę drzew – 3 szt.
 prace pielęgnacyjne – 1 szt.
 usunięcie wywału – 2 szt.
9. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w ilości:

177 drzew

2422 krzewów
10. Wykonano dekorację miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia
11. Usługa dodatkowa:


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



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



Ilości odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK:
 odpady ulegające biodegradacji 186,351 Mg,
 odpady budowlane i rozbiórkowe: 114,103 Mg .

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1.
Wydano 15 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
uwarunkowań środowiskowych oraz przeprowadzono 47 postępowań administracyjnych dot.
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2.
Zawarto 13 umów, w tym 11 umów dotacyjnychna realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia
grzewcze);2 aneksy w zakresie zmiany terminów umów i przedmiotu umów.
3.
Wydano 17 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
4.
Wydano 3 karty wędkarskie.
5.
Przyjęto 3 zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia.
6.
Dokonano 1 wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych.
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 informatyk w Zespole Szkół Nr 6 o łącznej
wartości 94 773,00 zł.
2. W ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”:
- wybrano wykonawcę na dostarczenie sprzętu dla ZS nr 2 dla pracowni dla zawodu kucharz/
technik żywienia i usług gastronomicznych,
- wybrano wykonawcę na dostarczenie sprzętu dla ZS nr 9 dla pracowni dla zawodu
kucharz/piekarz
- wybrano wykonawcę na dostarczenie sprzętu dla ZS nr 2 dla pracowni dla zawodu technik
logistyk
- przygotowane są postępowania dotyczące dostarczenia dalszego sprzętu w ZS nr 2 dla
pracowni logistycznej oraz pracowni dla zawodu technik ekonomista, jak również
postępowania na dostarczenie sprzętu dla ZS nr 6 dla pracowni mechatronicznej oraz
analitycznej.
3. Przygotowano i złożono wnioski o płatność dla projektów:
- Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9
- Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole
Szkół nr 2 "kluczem do sukcesu"
- „Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
- Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5
- "Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze
i dodatkowe w III LO inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery

- Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6
- "10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły
Podstawowej nr 10
- „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12
4. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w
Jastrzębiu-Zdroju”, którego celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.
5. W ramach realizacji projektu pt. „VI PL-CZ spotkania branżowe” zorganizowano
warsztaty z obszaru:
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia
- Edukacja.
6. Projekt pt. „V PL-CZ spotkania branżowe” został wylosowany w ramach próby kontrolnej
do pogłębionej kontroli prowadzonej przez Kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przeprowadzona kontrola zaakceptowała wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu
jako kwalifikowalne.
7. Odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów.
8. Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego w trybie
korespondencyjnym.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
-pozwoleń na budowę – 17
-zgłoszeń robót budowlanych – 15
-zaświadczeń i wyrysów z MPZP – 38

Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Zawarto umowę na wykonanie ortofotomapy lotniczej i numerycznego modelu terenu
w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego ...”
2. Opublikowano w Internetowym Planie Miasta kolejne wyniki satelitarnego monitoringu
osiadań terenu (za okres 21.08.2018 – 25.11.2018) obrazującego bieżący wpływ
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.
3. W ramach współpracy z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego kontynuowane
jest uzgadnianie treści wpisów dotyczące oznaczenia nieruchomości lokalowych
w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych, na podstawie wcześniej
opracowanej analizy rozbieżności.
W IV kwartale br. przekazano do Wydziału KW zawiadomienia dotyczące 1200
nieruchomości lokalowych.
4. Ponadto, w IV kwartale br. m.in.:

- prowadzono 46 postępowań w sprawie podziału nieruchomości,
- wprowadzono 824 zmian do ewidencji gruntów i budynków,
- obsłużono 312 zgłoszeń prac geodezyjnych,
- zrealizowano 584 zamówień na mapy, wypisy z rejestru gruntów i inne materiały
geodezyjne,
- ustalono 55 nowych numerów porządkowych budynków,
- poddano koordynacji usytuowania 11 projektów sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja zadań w zakresie mienia
 Nabyto od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
działki 2183/319 oraz 2184/319 o łącznej pow. 0,0134 ha pod poszerzenie ulicy Komuny
Paryskiej.
 Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
działka 587/29 o pow. 0,0107 ha pod poszerzenie ulicy Boża Góra Lewa.
 Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
działki 1975/401 oraz 1976/401 o łącznej pow. 0,0285 ha pod poszerzenie ul.
T. Rejtana.
 Wydano decyzję w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Miasta oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta.
 Prowadzona jest sprawa dotycząca przekazania w administrowanie Miejskiemu
Zarządowi Nieruchomości nieruchomości gruntowej położonej na osiedlu 1000-lecia.
 Prowadzono sprawę dotyczącą wyznaczenia jednostki organizacyjnej do administrowania
nieruchomością gruntową zabudowaną położoną przy ulicy Świerklańskiej, która była
dotychczas wykorzystywana do działalności statutowej Publicznego Przedszkola Nr 10.
 Prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
znieruchomości położonej przy ulicy Małopolskiej w związku z wnioskiem spółki
TAURON Dystrybucja S.A.
 Prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
znieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Borynia
wzwiązku z wnioskiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 Prowadzone jest postępowania w celu określenia prawa do środków pieniężnych
pozostawionych na rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn
określonych w art. 59a ustawy Prawo bankowe.
 Zawarto protokół uzgodnień w przedmiocie rozliczenia zobowiązań powstałych
wskutek przeprowadzonego scalenia i podziału nieruchomości oznaczonej nr 2681/90,
położonej przy ul. Okopowej,
 Wydano decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia
ipodziału ww. nieruchomości.
 Sporządzono trzy porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości Miasta, położonych przy ul. Szybowej, al. Jana Pawła II i al. Józefa
Piłsudskiego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w ramach realizacji uchwały Rady
Miasta podjętej na sesji 24.05.2018 r.
 Prowadzono sprawę dotyczącą uzgodnienia lokalizacji inwestycji na działce stanowiącej
własność Miasta.

 Prowadzono 3 sprawy dotyczące zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta,
udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury technicznej.

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wypłacono 215 dodatków energetycznych na kwotę 2942,15zł.
2. Wydano dwa skierowania osobom do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
3. Wydano 5091 kart seniora

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1272 decyzje o rejestracji pojazdów.
2.Dokonano 655 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3.Wyrejestrowano 110 pojazdów.
4.Przyjęto 274 zawiadomienia o sprzedaży pojazdów.
5.Wydano 253 praw jazdy.
6.Wydano 114 profili dla kandydatów na kierowców.
7. Cofnięto i zatrzymano 20 praw jazdy.
8.Przyjęto 159 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9.Wydano 21 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10.Wydano 458 dowodów osobistych.
11.Unieważniono 364 dowody osobiste.
12.Zameldowano 394 osoby na pobyt stały i czasowy, wydano 85 zaświadczeń o
zameldowaniu lub wymeldowaniu,
13. 59 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
14.Wydano 152 karty "Rodzina 3+" i 59 Kart Dużej Rodziny.
15.Wydano 21 decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
16. Wydano 55 kart jastrzębianina.

Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Dane za okres
01.11.2018 –
30.11.2018
poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń

świadczenie
wychowawcze
"500+"

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

świadczenie
dobry start
"300+"

3 566 542,00 zł

1 402 575,31 zł

209 971,72 zł

26 100,00 zł

7 163

5 146

529

87

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

Dane za okres
01.01.2018 –
30.11.2018
poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

4 388
6 161

2 843
3 998

331
464

x
87

1 516

x

x

x

4 647

x

x

x

926

888

60

x

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

świadczenie
dobry start
"300+"

38 478 091,30 zł

16 823 197,39 zł

2 547 535,24 zł

2 961 450,00 zł

77 423
5 726
7 844

72 513
4 277
6 404

6 371
492
661

9874
x
9874

2 388

x

x

5 568

x

x

6 505

5 501
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Realizacja zadań w zakresie edukacji
1.

Trwają prace związane z rozliczeniem dotacji celowej na 2018 rok z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W
roku szkolnym 2018/2019 dotacją zostali objęci uczniowie klas I-VIII szkół
podstawowych oraz uczniowie klasy III gimnazjum. Miasto otrzymało dotację w łącznej
kwocie 850 693,11 zł.
2. Miasto rozliczyło się z wojewodą śląskim z udzielonej dotacji celowej na realizację
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.
Z dofinansowania skorzystało 57 uczniów z 8 szkół na łączną kwotę 17 033,45 zł
3. Trwają prace związane z rozliczeniem dotacji udzielonej w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz
rozliczenie realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Z obu projektów w tym roku
skorzystała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23.

x
x
x

4. 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 277 101,73 zł.
5. Wysłano 60 wezwań do poinformowania o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki
przez dziecko.
6. Wysłano 7 upomnień do rodziców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania
organu prowadzącego o spełnianiu obowiązku nauki swoich dzieci.
7. Wypłacono dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla niepublicznych
przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2 poradni logopedycznych, 1 ośrodka
rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w wysokości 1 002 462,80 zł.
Realizacja zadań w zakresie Informacji, promocji i rozwoju
1. Dokonano 12 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 5010,68 zł.
2. Przygotowano kalendarze ścienne na 2019 r. „Jastrzębie-Zdrój pełne emocji”, które były
wydawane podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
3. Zrealizowano i wyemitowano spot dotyczący wydarzeń kulturalnych.
4. Odbyła się posesyjna konferencja prasowa.
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.
2. Trwają prace związane z procedurą rozliczenia stypendystów realizujących program
stypendialny z dziedziny kultury.
3. Do 30 listopada prowadzony był nabór wniosków na stypendium osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Trwa analiza
wniosków i przygotowanie dokumentacji.
4.Trwają prace związane z procedurą realizacji zadań w dziedzinie kultury i sportu przez
jednostki pomocnicze w tym rozliczenie wydatków, regulaminów konkursów.
5. Od 10 do 14 grudnia w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbywały się
imprezy pn. „Święta tuż, tuż …”.Celem przedsięwzięcia było wspólne przygotowanie
pięknych ozdób i kart z życzeniami, degustacja potraw świątecznych, kolędowanie.
6.Powołano Radę Sportu.
7.Powołano Jastrzębską Radę Kultury.
8. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w dziedzinie prowadzenia jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w
2019 roku. Dotacje na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymały:
Fundacja Togatus Pro Bono i Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
„Dogma”.
9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie
placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój

usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019. Termin składania ofert
upływa 27.12.2018 r.
10. Powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Radę będzie tworzyć 18 członków,
w tym 4 przedstawicieli Urzędu Miasta, 2 przedstawicieli Rady Miasta, 12 przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Rada została wybrana na 3 lata.
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 86 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych.Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA, WYKŁADY:





Jastrzębie-Zdrój, Poetów 11… - promocja tomiku wierszy – antologii poetów,
twórców związanych z miastem
Wykłady dla młodzieży w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i akcji Biblioteki na
rzecz Agendy 2030 ONZ:Cele zrównoważonego rozwoju; Równość płciorazProblem
głodu
Animowane życzenia bożonarodzeniowe – warsztaty komputerowe w ramach
Surfującego Seniora
Śląskie klimaty – promocja książki Katarzyny Siwczyk i spotkanie z Zespołem
Folklorystycznym Jastrzymbioki im. prof. Adolfa Dygacza w Kawiarence „Pod
Sową”

WYSTAWY:



Jastrzębie-Zdrój, Poetów 11… – wystawa obrazów towarzysząca promocji tomiku
poezji
55-lecie miasta Jastrzębie-Zdrój – wystawa fotografii Stowarzyszenia jastrzębskiego
Klubu Fotograficznego NIEZALEŻNI

DLA DZIECI:







ZABAWY Z KSIĄŻKĄ: Andrzejki w Bibliotece – literackie spotkanie dla dzieci
DZIEŃ BAŚNIOWY: Trzy małe świnki – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Teatrzyk Kamishibai: Królewna Śnieżka
Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Bibliotece – w programie: przedstawienie
teatralne, warsztaty plastyczne dla dzieci
Tradycje Bożonarodzeniowe na Śląsku – warsztaty multimedialne dla dzieci
SCENA POD SÓWKĄ: Bajka o Mikołaju – przedstawienie teatrzyku Kamishibai
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury

30.11.2018 w Galerii Historii Miasta odbyła siępromocja książki „Pełny bonclok – tradycje
kulinarne wpodmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” autorstwa Anny Lerch-Wójcik.
Zrealizowano ze środków budżetowych Miasta Jastrzębi-Zdrój.

2.12.2018w Domu Zdrojowympodczas Koncertu kameralnego wystąpili: Gabriela
Kubarska (skrzypce) i Michał Kubarski (akordeon).
6.12.2018 w Miejskim Ośrodku Kultury dla najmłodszych mieszkańców zorganizowano
Mikołaja. Program imprezy obejmował m.in. pokaz sekcji wokalnej działającej w Miejskim
Ośrodku Kultury, animacje dla dzieci i spotkanie z prawdziwym Mikołajem oraz jego
pomocnikami.
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE
 3.12.2018 „Dziadek do orzechów” balet w wykonaniu RoyalLvivBallet – kino
„Centrum”;
 7.12.2018 „Parada gwiazd Telewizji TVS” – kino „Centrum”.
WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
GALERIA EPICENTRUM
 Do 30.11.2018 czynna była wystawa prac ze zbiorów Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju;
 Od 12.12.2018 – 25.01.2019 zwiedzać można wystawę prac rysunków i malarstwa
Justyny Dębowy pt. „Poszukiwania”. Ekspozycja będzie udostępniona do
zwiedzania do 25.01.2019.
GALERIA HISTORII MIASTA
 Do 23.11.2018czynna była wystawa etnograficzna „Od rompli do pralki”;
 Do 31.12.2018można oglądać wystawę „Na granicy światów – nieznane obrazy
Ludwika Holesza”;
 Od 10.12.2018 do 28.02.2018 można oglądać czasową wystawę etnograficzną „Pełny
bonclok”. Wystawa jest częścią projektu „Pełnybonclok– tradycje kulinarne
w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” zrealizowanej przy pomocyśrodków
budżetowych miastaJastrzębie–Zdrój.
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
Andrzejki i Mikołaj na Lodziezgromadziły na tafli razem około 500 uczestników, w tym
najwięcej dzieci i młodzieży, były prezenty, program artystyczny i wspólna zabawa. Mikołaj
zawitał także na zajęcia AQUA AEROBIKU, FITNESS MOSiR oraz NAUKE PŁYWANIA.
Odbyły się pierwsze ZESPOŁOWE RYWALIZACJE LEKKOATLETYCZNE dla uczniów
klas I-III, w rywalizacji najlepsi byli uczniowie SP 17.

Od 9 grudnia whali sportowej OMEGA trwają eliminacje do XV Mistrzostw JastrzębiaZdroju szkół w Piłce Halowej. Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych, finały
odbędą się w styczniu 2019 roku.
Wybrane imprezy whali widowiskowo-sportowej z liczbą uczestników:





Mecz Jastrzębskiego Węgla – Resovia Rzeszów - 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Warszawa - 1500
Koncert Zespołu „Śląsk” – 1500
Kabaret Młodych Panów – 1400

Spotkania i narady
1 narada „działanie miękkie”
Zakończenie i podsumowanie Kampanii Biała Wstążka
XX edycja nagrody „Czarny diament”
Koncert barbórkowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
Uroczystości Barbórkowe na KWK Zofiówka
Kongres w Lublinie
Narady z wnioskami - 2
Narady ogólne -2
Narady komunalne - 2
Podsumowanie sezonu sportowego Nautilus
Spotkania wigilijne
Zarząd MZK
25-lecie działalności ZZZ Kadra KWK Jas-Mos

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

