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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 31 stycznia 2019 roku
Od 18 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. zostały zrealizowane następujące zadania.
W okresie między sesjami największą uwagę poświęciliśmy na priorytetowe zadania w tym
czasie.
 Kolej – odbyły się spotkania i rozmowy wewnętrzne oraz w PKP PLK w zakresie
realizacji przyszłej inwestycji. Otrzymaliśmy pismo od Marszałka Województwa
Śląskiego potwierdzającą włączenie się województwa w inwestycję, ze wskazaniem
15% udziału finansowego miasta.
 MZK – PKM – odbyły się spotkania zarządu, zgromadzenia z przedstawicielami załogi
PKM w zakresie dalszego funkcjonowania spółki, ponieważ w najbliższym czasie
należy podjąć ostateczną decyzję, co do jej restrukturyzacji.
 Środki unijne Centrum Innowacji, Nauki Biznesu – przygotowujemy wniosek na
pozyskanie środków zewnętrznych z programu Interreg PL-Cz na utworzenie
Międzynarodowego Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu z partnerem z Karwiny.
Będzie ono miało na celu rozwój potencjału intelektualnego młodzieży uczącej się
i studiującej, przygotowującej się do wejścia na rynek pracy i poszukującej pracy. Do
tego celu zaadaptujemy budynek byłego hotelu Omega. Młodzi ludzie będą tam
nabywać umiejętności techniczne w zakresie m.in. szeroko rozumianego IT, wyjeżdżać
na staże płatne i otwierać start-upy.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 18 grudnia 2018 roku do 30 stycznia 2019 roku podjęłam:





6 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok,
3 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok
w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
1 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok,
1 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok
w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Decyzje podjęte w 2019 roku spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów
i wydatków budżetu miasta o kwotę 12 641,37 zł. Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz
zmian wynikających z projektu Uchwały Rady Miasta złożonego na dzisiejszą sesję plan
budżetu miasta na 2019 rok kształtuje się następująco:

1.
2.
3.
4.

dochody ogółem wynoszą 468 260 477,37 zł,
wydatki ogółem wynoszą 532 975 217,37 zł,
przychody wynoszą 64 915 757,00 zł,
rozchody wynoszą 201 017,00 zł.

Deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 64 714 740,00 zł, co stanowi 13,82%.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem.
2. Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 9.
3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku
dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11.
4. Rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia ulic: Zamecka, Gliniana, Kasztanowa,
Strażacka, Rajdowa, Turystyczna (schody w kierunku ul. Granicznej).
5. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul.
Młyńskiej.
6. Przebudowa ul. Dunikowskiego.
7. Odwodnienie ul. Stawowej.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Kwota odpracowanych zaległości do 31.12.2018 r. wynosi 370.771,88 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale
mieszkalne korzystają 2 osoby. Obie spłaciły zaległość z obecnie zajmowanych lokali,
wywiązują się z terminowej opłaty należności.
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 w grudniu 2018 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 2
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 12
IV. INWESTYCJE ZREALIZOWANE:
1.
Rostków 7 – modernizacja budynku w zakresie remontu pomieszczeń toalet (budżet
obywatelski).
2.
Zielona 18A - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych
w ramach inwestycji „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.
V. INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
1.
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji:

16.03.2019 r.
2.
Pszczyńska 140 i 142 - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i przebudowy budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 z dostosowaniem podziału dla nowych
użytkowników oraz budowa garażu dla OSP. Termin realizacji: 19.09.2019 r.
VI. CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA
1.
Przekazano 1 lokal użytkowy, 7 lokali mieszkalnych, 5 lokali socjalnych, 1 garaż.
2.
Przejęto 2 lokale użytkowe, 3 lokale mieszkalne, 6 lokali socjalnych 1 grunt.
3.
Dokonano zamiany 1 lokalu socjalnego, 2 lokali mieszkalnych.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych i nadzoru właścicielskiego
1. Odbyły się:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Żorach
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A.
w Katowicach
- posiedzenia Zarządu Związku Subregionu Zachodniego w trybie korespondencyjnym
- posiedzenie Zarządu oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku
2. W ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”:
- przygotowane są postępowania dotyczące dostarczenia dalszego sprzętu:
 w ZS nr 2 dla pracowni logistycznej, pracowni dla zawodu technik ekonomista oraz
pracowni gastronomicznej
 w ZS nr 6 dla pracowni mechatronicznej oraz analitycznej
 w ZS 9 dla pracowni gastronomicznej
- podpisano umowę na dostawę sprzętu dla ZS 9 w ramach zadania „Dostawa oraz montaż
wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/ piekarz w Zespole Szkół nr 9 w JastrzębiuZdroju.” Cz. I urządzenia mechaniczne wspomagające pracę w kuchni.
- podpisano umowę na dostawę sprzętu dla ZS 2 w ramach zadania „Dostawa oraz montaż
wyposażenia pracowni dla zawodu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.”
Cz. I dostawa zestawów komputerowych, cz. II dostawa drukarek laserowych
3. Poniższe projekty ubiegają się o dofinansowanie, w ramach działania 11.1.4 obejmującego
m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wyposażeni pracowni językowych, oraz
przedmiotowych jak chemicznych, fizycznych czy przyrodniczych. Obecnie wszystkie
przeszły pozytywnie ocenę formalną.
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju.
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.





Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr
16 w Jastrzębiu – Zdroju.
Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą
metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr
20 w Jastrzębiu-Zdroju.
Realizacja zadań w zakresie architektury

Wydano:
- pozwoleń na budowę – 46
-zgłoszeń robót budowlanych – 28
-zaświadczeń i wyrysów z MPZP – 65
Od 25 lutego do 27 marca wyłożone będą do publicznego wglądu trzy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (dwa dla ulicy 1 Maja i jeden dla ulicy Rolniczej). Uwagi
można składać do 12 kwietnia.
Debata publiczna dla planów przy ulicy 1 Maja odbędzie się 11 marca.
Debata publiczna dla planów przy ulicy Rolniczej odbędzie się 14 marca.
Realizacja zadań w zakresie mienia
1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 419/5 o pow. 0,2716 ha, zlokalizowaną przy
skrzyżowaniu ulicy Arki Bożka i Al. Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele usługowe.
2. Wydano 32 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
3. Wydano 6 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
4. Wydano 2 decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
5. Sporządzono 2 sprawozdania z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz w zakresie gromadzenia
i wykorzystania środków z należności i opłat rocznych.
6. 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.
7. Przeprowadzono postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę
drzew z terenów pozostających w administrowaniu Prezydenta Miasta, położonych przy ulicy
Armii Krajowej.
8. Ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność miasta,
położonych przy al. Józefa Piłsudskiego, al. Jana Pawła II i ul. Szybowej na rzecz TAURON
Dystrybucja S.A. realizując uchwałę Rady Miasta podjętą na sesji 24.05.2018 r.
9. Prowadzone są postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonych przy ulicy Małopolskiej w związku z wnioskiem spółki TAURON
Dystrybucja S.A.

10. Prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Borynia w związku
z wnioskiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
11. Zaktualizowano wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent
Miasta, celem przekazania go do Krajowego Zasobu Nieruchomości.
12. Sporządzono deklaracje roczne na podatek od nieruchomości stanowiących własność
Miasta, własność Miasta na prawach powiatu, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Miasta, własność Skarbu Państwa oraz deklaracje roczne na podatek leśny od
gruntów stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa.
13. Opracowano dla jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Urzędu Miasta wytyczne do
sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.
14. Prowadzono analizę składanych przez jednostki organizacyjne informacji o posiadanym
przez nie majątku gminnym.
15. Prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustanowienia trwałego zarządu
nieruchomością położoną przy ulicy Szkolnej, wykorzystywaną do celów statutowych Szkoły
Podstawowej Nr 23.
16. Prowadzono 5 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiącej własność Miasta.
17. Prowadzono 2 sprawy dotyczące zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta,
udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury technicznej.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Ogłoszono przetarg na Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru w ramach projektu
„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych
opartych na geoinformacji”.
2. Prowadzona jest weryfikacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków pod kątem danych
adresowych właścicieli lokali mieszkalnych objętych przepisami ustawy z 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1.
Wydano 30 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
uwarunkowań środowiskowych, gospodarki odpadami, zatwierdzania projektu robót
geologicznych oraz przeprowadzono 20 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew i krzewów.
2.
Zawarto 30 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze).
3.
Wydano 25 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu oraz 1 świadectwo legalności pochodzenia drewna.
4.
Wydano 26 kart wędkarskich oraz dokonano 2 rejestracji sprzętu pływającego
służącego do celów wędkarskich.
5.
Dokonano 2 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.

6.
Przyjęto do realizacji 167 wniosków na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych na
kwotę 999 000,00 zł oraz 27 wniosków na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do
budynków na kwotę 32 400,00 zł.
W 2018 roku udzielono dotacji z zakresu ochrony środowiska na zakup i montaż ekologicznych
urządzeń grzewczych w wysokości 1 517 781,94 zł oraz na budowę przyłączy kanalizacji
sanitarnej do budynków w wysokości 183 867,69 zł. Wymieniono 390 kotłów, w tym 144 kotły
węglowe z automatycznym podajnikiem, 200 kotłów gazowych, 41 kotłów opalanych biomasą
oraz 5 kotłów elektrycznych. Zamontowano 49 pomp ciepła, 31 instalacji fotowoltaicznych
oraz 11 wentylacji mechanicznych z rekuperacją. Wykonano 146 przyłączy kanalizacji
sanitarnej do budynków.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęły 203 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 110 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 52 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 12 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczono 38 faktur.
6. Wpłynęły 3 wnioski o wycinkę lub pielęgnację drzew.
7. Prowadzone jest 1 postępowanie w trybie przetargu nieograniczony na zadanie pn.:
„Doposażenie placów zabaw”.
8. Usługa dodatkowa
- Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 9 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 – wpłynęło 1 zlecenie
9. Przyjęto w punkcie PSZOK 125,817 ton odpadów zielonych oraz budowlanych
i rozbiórkowych.
10. Odebrano 2429,800 Mg odpadów komunalnych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Trwają prace związane z budową placów składowych (skład materiałów sypkich i drewna)
przy ul. Dworcowej 17D.
2. Wykonano prace związane z wymianą ogrodzenia wewnętrznego, montażem 2 szlabanów
oraz wymianą nawierzchni wysepek na parkingu strzeżonym. Łączny koszt wyniósł 34 500,00
zł.
3. Wykonano malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 17D.
4. Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu
Przedpogrzebowego w kwocie 2460,00 zł.
5. Wykonano remont melamin budowlanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Połomskiej
i ul. Norwida w kwocie 6 000,00 zł.

6. Wykonano częściowo prace związane z remontem chodników na cmentarzu komunalnym
przy ul. Okrzei.
7. Wykonano projekt rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 982/178
i 1067/178 w kwocie 4 674,00 zł brutto.
8. Zebrano opłaty: targowe 56 873,93 zł cmentarne 67 965,00 zł oraz parkingowe 9 036,00 zł
o łącznej wysokości 133 874,93 zł.
9. Sprzedano 24,3 m³ drewna opałowego za kwotę 511,70 zł.
10. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 15 741 kg odpadów.
11. Wykonano 72 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego,
14 interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych.
12. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 23 psy, 7 psów adoptowano, a 12 psów
zwrócono właścicielom.
13. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 16 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne.
14. Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z analizą ekonomiczną dalszej eksploatacji
zadaszenia targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka za kwotę 14 600,00 zł.
Realizacja zadań przez Straż Miejską
1.Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 3
1.2. Zmotoryzowanych – 146
2. Przyjęto 496 zgłoszeń od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 15 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 80
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 68
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 30
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 76
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 64
5. Czynności administracyjno-porządkowe:
5.1. Doprowadzono 2 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 3 osoby.
5.3. Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 5 nieruchomości.
5.4. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 36 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 16 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 54 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 4 sprawach o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 112 osób.
10. Z ogrzewalni skorzystano 419 razy.
11. Zabezpieczano przebieg 1 imprezy: Korowód Trzech Króli.

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1089 dowodów rejestracyjnych.
2. Dokonano 530 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 77 pojazdów.
4. Przyjęto 200 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 203 prawa jazdy.
6. Wydano 85 profili kandydatów na kierowców.
7. Wydano 28 decyzji o zatrzymaniu i cofnięciu prawa jazdy.
8. Przyjęto 178 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 378 dowodów osobistych.
11. Unieważniono 241 dowodów osobistych.
12. Zameldowano 240 osób na pobyt stały i czasowy.
13. Wydano 59 zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
14. 293 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
15. Wydano 188 „Kart Rodzina 3 +” i 48 Kart Dużej Rodziny.
16. Wydano 11 decyzji o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
17. Wydano 99 kart jastrzębianina (i 94 duplikaty - koszt wydania duplikatu 10 zł).
17 stycznia członkowie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
(przedstawiciele dziesięciu gmin członkowskich) zdecydowali o powołaniu Romana
Foksowicza, zastępcy prezydenta Jastrzębia-Zdroju, na stanowisko przewodniczącego Zarządu
MZK.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego 229, w tym urodzenia - 102, małżeństwa - 44 , zgony 83
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1130
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 334
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 23
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 12
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
W grudniu 2018 roku:
 w ewidencji znajdowało się 1487 osób bezrobotnych, w tym 964 kobiety (64%);


zarejestrowano 388 bezrobotnych, dokonano 285 wyłączeń z ewidencji urzędu;



odnotowano 155 podjęć pracy;



zgłoszono 102 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej;


2

wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły handlu, gastronomii, górnictwa lub
produkcji.

Wybrane działania
2.1



2.2



2.3

Usługi i instrumenty rynku pracy
zawarto 1 nową umowę na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych jako
bezrobotne;
kontynuowano aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.
Zatrudnianie cudzoziemców
wydano informacje starosty (Test rynku pracy) na 7 stanowisk pracy;
zarejestrowano 86 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
Inne wydarzenia
23.01.2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość 100lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji Minister Pracy, Rodziny i Polityki
Społecznej wyróżnił 16 najlepszych Powiatowych Urzędów Pracy w kraju. Dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju za podejmowanie w 2018 r.
efektywnych, skutecznych i innowacyjnych działań aktywizacyjnych wobec osób
bezrobotnych w województwie śląskim, statuetkę odebrał dyrektor Andrzej Koba.

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1.
Wypłacono 791 dodatków mieszkaniowych na kwotę 178.297,35zł.
2.
Wydano 244 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
3.
Wydano 5192 karty seniora.
4.
W grudniu 2018 r. na użytek WSS nr 2 zakupiono sprzęt medyczny: łóżka szpitalne -17
sztuk i dwa wózki do przewożenia chorych za kwotę: 59 580,00 zł.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres
01.12.2018 –
31.12.2018

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

3 493 202,96 zł

1 599 464,61 zł

227 008,60 zł

900,00 zł

liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych

6 979
4 672
6 507

7 020
3 045
4 410

566
356
491

9
x
9

liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

Dane za okres
01.01.2018 –
31.12.2018
poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

1 590

x

x

x

4 917

x

x

x

306

994

41

x

świadczenie
wychowawcze
"500+"

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

świadczenie
dobry start
"300+"

41 971 294,26
zł

18 422 662,00 zł

2 774 543,84 zł

2 962 350,00
zł

84 402
5 820
7 968

79 532
4 367
6 539

6 937
498
666

9883
x
9880

2 433

x

x

5 656

x

x

6 809

6 515

668

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 604 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy. Praca
socjalna prowadzona była w 270 środowiskach.
2. Podjęto 21 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 56 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 32
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 36.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 200 środowisk.
5. Przeprowadzono 13 wywiadów środowiskowych na rzecz Wydziału Spraw Rodzinnych
i Alimentacyjnych Urzędu Miasta.
6. W formie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki
celowe w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiana”, zasiłki
okresowe, zasiłki stałe - objęto 667 świadczeniobiorców, wypłacono 1519 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 708 359,67 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (281 osób, w tym 20 osób bezdomnych), składki na ubezpieczenie
zdrowotne (229 osób), zakup opału wraz z dowozem (22 osoby, w tym 2 osoby

x
x
x

z funduszu alkoholowego), sprawienie 1 pogrzebu oraz dokonano 1 pochówku
zbiorowego dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży oraz posiłek
w postaci spotkania wigilijnego (58 osób). Łącznie pomocą objęto 592 osoby na kwotę
69 960,68 zł.
8. Wydano 1 202 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Wypłacono wynagrodzenie 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 31 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 184 728,56 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
11. Zorganizowano 12 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
75 988,17 zł, liczba świadczeń 152.
13. W noclegowni przebywało 30 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 18
bezdomnych mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku przebywało 9 bezdomnych kobiet, w tym
2 dzieci. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu bezdomnym mężczyznom wyniósł
6 030,00 zł.
14. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 110 osób. Wydatkowano kwotę
52 449,84 zł.
15. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto
4 osoby. Wydatkowano kwotę 4 275,00 zł.
16. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 70 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
183 388,50 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 38
pensjonariuszy.
17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało
9 osób.
18. W ramach rehabilitacji społecznej nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych. 10 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną
kwotę 89 802,00 zł.
19. O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych wpłynęły 2 wnioski. Wypłacono
2 wnioskodawcom kwotę 12 452,04 zł.
20. Wpłynął 1 wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Wypłacono dofinansowanie 2 osobom w łącznej wysokości 7 500,00 zł.
21. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 52 konsultacje psychologiczne na miejscu
oraz 10 w terenie, udzielił 4 porad prawnych. Przeprowadzono 17 zespołów do oceny
sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej w dziale PRONiB oraz wydano 6 opinii
o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 12
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 41,
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych –11.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1470 dokumentów
2. W Platformie Konsultacyjnej przeprowadzono 4 konsultacje projektów uchwał
3. Zarejestrowano i rozpatrzono 12 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
4. Wydano 41 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy
5. Przeszkolono 12 osób z zakresu BHP
Realizacja zadań w zakresie kontroli audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Szkole Podstawowej nr 23
- Miejskim Zarządzie Nieruchomości
- Szkole Podstawowej nr 19
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym
- Szkole Podstawowej nr 10
- Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
- Klubie Sportowym GKS 1962 Jastrzębie
- Ośrodku Pomocy Społecznej
- Publicznym Przedszkolu nr 8
Realizacja zadań przez rzecznika konsumentów
Do biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 24 konsumentów oraz udzielono
257 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i rozwoju
1. Dokonano 22 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 11 867,24 zł.
2. Wraz ze studiem projektowym i brandingowym ZIIJN opracowano spójny system
identyfikacji wizualnej. Uporządkowana komunikacja wizualna jest jednym z elementów, by
skutecznie prezentować i promować markę Jastrzębie-Zdrój.

3. Trwają Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Promocja
naszego miasta prowadzona jest na stoisku regionalnym województwa śląskiego, gdzie część
wystawy stanowi ekspozycja Jastrzębia-Zdroju.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1.
Wypłacono dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla 2 poradni
logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w wysokości
950 006,70 zł.
2.
Wysłano 30 wezwań do poinformowania o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki
przez dziecko. Wysłano 11 upomnień do rodziców, którzy nie dopełnili obowiązku
poinformowania organu prowadzącego o spełnianiu obowiązku nauki swoich dzieci. 10
rodzicom nałożono grzywny w celu przymuszenia.
3.
Sporządzono rozliczenie dotacji, którą miasto w 2018 roku otrzymało z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki pochodziły
z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
W 2018 roku dofinansowanie otrzymało 36 pracodawców za wyszkolenie 41 uczniów, tj. za 38
uczniów z tytułu ukończenia nauki zawodu oraz za 3 uczniów z tytułu ukończenia przyuczenia
do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota refundacji dla pracodawców wyniosła
301 344,73 zł.
4.
W związku z przystąpieniem przez miasto do realizacji programu wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sporządzono rozliczenie otrzymanej na
ten cel dotacji. Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie
132 000,00 zł, miasto zabezpieczyło wkład własny w kwocie 33 000,00 zł. Do realizacji zadania
przystąpiło 11 jastrzębskich szkół.
5.
Rozliczono dotację celową, którą miasto otrzymało z budżetu państwa w 2018 roku na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łączna
kwota otrzymanej dotacji wyniosła 850 693,11 zł. Zadaniem zostali objęci uczniowie klas
I-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III wygasających gimnazjów. Łączna liczba
uczniów objętych dotacją celową wyniosła 7619.
6.
Rozliczono przekazaną dotację celową w wysokości 8371,87 zł na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła
Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół, których organem
prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój za okres od IX-XII 2018 r. Łączna kwota
wykorzystanej dotacji wynosiła 8139,97 zł.
7.
Rozliczono otrzymaną dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego i EwangelickoAugsburskiego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym są: Wodzisław Śląski,
Rybnik, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Goleszów, Gorzyce i Strumień za okres od IX-XII
2018 r. Otrzymano dotację w wysokości 5 102,48 zł.
8.
Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania
dotacji podmiotowej, przyznanej przez Miasto z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,

realizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim Grupa JastrzębieZdrój. Dotacja w wysokości 40000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
9.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Zespół Szkół
nr 6, Zespół Szkół nr 5 i Zespół Szkół Zawodowych podpisali porozumienie o współpracy
partnerskiej.
Realizacja zadań w zakresie kultury, spotu i turystyki
1.Zakończono procedurę związaną z przyznawaniem dotacji na wsparcie zadania w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na 2019 r. Łączna kwota przyznanej
dotacji wynosi 2.679.999,66 zł.
2.Zakończono procedurę przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.
3. Trwają prace związane z rozliczaniem dotacji na realizacje zadań publicznych w dziedzinie
kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2018 oraz
wspieranie rozwoju sportu 2018 r.
4. Trwają prace związane z procedurą przyznawania dotacji na rok 2019 na w/w zadania.
5. Wydano 4 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
6. Objęto Patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 wydarzenia organizowane na
terenie miasta.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
31.12.2018 na parkingu przez MOK-iem odbył się SYLWESTER POD GWIAZDAMI.
Program imprezy obejmował dyskotekę, walczyk czekoladowy, konkursy z nagrodami, występ
JACKA SILSKIEGO, pokaz ogni sztucznych.
6.01.2019 r. we współpracy z Parafią NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowano
V JASTRZĘBSKI KOROWÓD TRZECH KRÓLI.
6.01.2019 w kinie „Centrum” wystąpili artyści z ROYAL LVIV OPERA w ramach
KONCERTU NOWOROCZNEGO.
13.01.2019 r. na parkingu przed MOK-iem odbył się 27. Finał WIELKIEJ ORKIESTY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
25.01.2019 r. w Domu Zdrojowym w ramach cyklu „Kameralna Scena Teatralna” Piotr Cywus
oraz Szymon Kuśmider wystąpili z spektaklu Sławomira Mrożka pt. „EMIGRANCI”.
WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
GALERIA EPICENTRUM
 Do 25.01.2019 zwiedzać można było wystawę prac rysunków i malarstwa Justyny
Dębowy pt. „Poszukiwania”.

GALERIA HISTORII MIASTA
 Do 31.12.2018 można było oglądać wystawę „Na granicy światów – nieznane obrazy
Ludwika Holesza”;
 Do 28.02.2018 można zwiedzać czasową wystawę etnograficzną „Pełny bonclok”.
Wystawa jest częścią projektu „Pełny bonclok – tradycje kulinarne w podmiejskich
dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” zrealizowanej przy pomocy środków budżetowych
miasta Jastrzębie-Zdrój;
 11.01.2019 udostępniono do zwiedzania wystawę czasową „Rzeźba w drewnie
w twórczości Ryszarda Konasa i Marka Mocko”.
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
15 grudnia na terenie Kąpieliska Zdrój i ścieżkach Parku Zdrojowego odbył
I Czekoladowy Bieg. Oprócz przebiegnięcia 5 km trasy uczestnicy biegu, którzy przyjechali
z całego regionu, mieli także możliwość popularnego w naszym mieście „morsowania”.
Ponadto bieg został połączony z akcją charytatywną na leczenie chorej dziewczynki. W biegu
wystartowało 250 uczestników, udało się zebrać 4 tys. zł do puszek we współpracy Fundacją
ISKIERKA.
Hala Sportowa „Omega” gościła uczniów jastrzębskich szkół w ramach turniejów
kwalifikacyjnych do turnieju głównego - XV Mistrzostw Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce
Halowej. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych podzielonych na grupy. Do
turnieju głównego, który odbędzie się w styczniu / lutym 2019 roku awansowały po dwie
drużyny z każdej grupy.
22-23 stycznia 63 uczniów z dziewięciu szkół rywalizowało w dwudniowym turnieju
szachowym.
Wybrane imprezy w hali widowiskowo-sportowej wraz z liczbą uczestników:
 Mecz Jastrzębskiego Węgla – GKS Katowice - 1500
 Mecz Jastrzębskiego Węgla – Cerrad Czarni Radom - 1500
 Turniej Piłki Nożnej - Orzeł Moszczenica -200
 Legendarny Kosmiczny mecz – 1800
 Mecz Jastrzębskiego Węgla – Aluron Virtu Warta Zawiercie– 1500
 Turniej Piłki Halowej GKS Jastrzębie-Zdrój - 400
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 107 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:

KONCERTY, SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY:
 KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu Kapeli Góralskiej ISTEBNA
 Graficzny program PAINT – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego Seniora
 Promocja książki Jerzego Ciurloka O drukarzach, drukarniach i drukach śląskich
 Zaczytaj się w świętach – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
 Lektura nie bzdura: Wesele W. Wyspiańskiego – warsztaty literackie dla młodzieży
 Antagoniści: spory słynnych filozofów – spotkanie z cyklu Filozofia dla każdego
 Analiza dzieła malarskiego – warsztaty dla młodzieży z cyklu Spotkania z Kulturą
 Odkurzamy klasyków: Jaroslav Hašek – literackie prezentacje przy filiżance kawy
 Nie taka książka straszna – wykład na temat nietypowych książek: liberatura,
literatura cyfrowa
 Babiniec – wielopokoleniowe spotkanie czytelniczek
WYSTAWY:
 55-lecie miasta Jastrzębie-Zdrój – wystawa fotografii Stowarzyszenia Jastrzębskiego
Klubu Fotograficznego „NIEZALEŻNI”
 Nowoczesne ujęcie sztuki i codzienności w rzeźbie Wojciecha Krysia – wystawa
 Ikony – wystawa Zuzanny Karwot-Kusai
 Fotografie Piotra Sobczaka
DLA DZIECI:
Sekrety zimy – warsztaty dla przedszkolaków w ramach Bibliotecznej Akademii
Przedszkolaka
Zimowe baśnie – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas I-III
W jaki sposób przekazuje się informacje? – warsztaty multimedialne dla uczniów klas IVVI
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: Wesołe przygody z Czarownicą Winnie – warsztaty literackoplastyczne dla przedszkolaków
Spotkania i narady
6 narad z wnioskami
3 narady komunalne
3 narady z zastępcami prezydenta
1 narada - działania miękkie
1 narada z naczelnikami
2 konferencje prasowe
Spotkanie przewodniczących organów stanowiących i wykonawczych JST z przedstawicielami
RIO
Spotkanie ze stypendystami z MEN
„ŚDM Panama na Śląsku”
Nadanie aktów mianowania nauczycielom
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

