Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2019 r.
IP. 0057.00002.2019

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 28 lutego 2019 roku
Od 31 stycznia do 28 lutego zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 1 do 25 lutego podjęłam 5 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na
2019 rok i 1 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok
w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Powyższe
decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu
miasta o kwotę 605,00 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:
dochody ogółem wynoszą 464 111 140,37 zł,
wydatki ogółem wynoszą 534 701 584,37 zł,
przychody wynoszą 70 791 461,00 zł,
rozchody wynoszą 201 017,00 zł.
deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 r. wynosi 70 590 444,00 zł, co stanowi 15,21%.
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. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie
ul. Młyńskiej.
5. Przebudowa ulicy Dunikowskiego.
6. Odwodnienie ul. Stawowej.
7. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
8. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym.
9. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 dla potrzeb ŚDS.
Miasto nie otrzymało dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach „Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu
został złożony 30 marca 2018 r. Projekt dotyczył budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią
okólną czterotorową o dystansie 150 m oraz bieżnią prostą o dystansie 60 m zakończoną

zeskocznią do skoku w dal. Będziemy składać wniosek ponownie i analizować możliwość
wykonania inwestycji etapami.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
Kwota odpracowanych zaległości wynosi 371.528,13 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 styczniu 2019 r.:
1. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 1
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie – użytecznych - 15
IV. Inwestycje w trakcie realizacji
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
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.
K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej.
V. Czynności w zakresie administrowania
Przekazano 2 lokale mieszkalne, 4 lokale socjalne.
Przejęto 1 lokal użytkowy, 2 lokale mieszkalne, 5 lokali socjalnych.
Dokonano zamiany 1 lokalu socjalnego.
Przeniesiono numer telefonu z punktu informacyjnego dworca autobusowego przy ul.
Sybiraków 2 do siedziby MZN przy ul. 1 Maja 55 - telefoniczne udzielanie informacji
o aktualnym rozkładzie jazdy autobusów.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. Trwa realizacja projektu „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”. 30.01.2019 r. odbyły się
warsztaty grup „samorząd” i „gospodarka”. Były to ostatnie warsztaty (po grupach „edukacja”,
„bezpieczeństwo publiczne”, „kultura, sport i rekreacja”, „młodzież”) mające na celu
weryfikację zapisów dokumentu pn. „Program partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój,
Karwina i Hawierzów”. Aktualnie trwa praca nad merytoryczną stroną zebranych podczas
warsztatów informacji pod kątem aktualizacji programu partnerskiej współpracy miast –
dokumentu, w oparciu o który miasta ubiegają się o finansowanie zewnętrzne wspólnych
projektów.
2. Trwa realizacja projektu „Ćwiczenie nie zna granic”. Podpisano umowy na realizację
warsztatów street workaut w jastrzębskich i karwińskich szkołach. Warsztaty w naszym mieście

zaplanowano w maju br. Podpisano umowę na wykonanie materiałów promocyjnych dla
projektu. Wydział IKI ogłosił przetarg na budowę siłowni zewnętrznej z elementami urządzeń
do street workoutu, która zlokalizowana ma być na osiedlu Zofiówka.
3. 05.02.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju,
Karwiny i Hawierzowa w temacie kolejnego wspólnego projektu z obszaru bezpieczeństwa
publicznego, który ma się ubiegać o finansowe wsparcie z Programu INTERREG V-A RCZPL. W ramach projektu straże miejskie mają zostać doposażone, jastrzębska jednostka
w kamery nasobne dla strażników miejskich dokumentujące zdarzenia i przenośną kamerę
mającą wejść w skład monitoringu miejskiego.
4. Trwają prace koncepcyjne związane z przygotowaniem projektu „Centrum Innowacji, Nauki
i Biznesu”, który ma się ubiegać o wsparcie z Programu INTERREG V-A RCZ-PL.
5. Trwają prace związane z końcowym rozliczeniem projektu „Śląskie pogranicze – wspólna
historia miast Karwina, Jastrzębie-Zdrój, Hawierzów”, gdzie nasze miasto było liderem
projektu.
6. W ramach ogłoszonego naboru wniosków do Programu Erasmus + dotyczącego mobilności
osób w dziedzinie młodzieży oraz mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Akcja
1, trzy placówki oświatowe z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, aplikowały o środki unijne
w ramach w/w programu w terminie do 12 lutego 2019 r.:
- „The artistry of a modern teacher as a guarantee of students’ succes. Kunszt nowoczesnego
nauczyciela gwarancja sukcesu uczniów” - Zespół Szkół nr 2
- „Planuję i działam – w drodze na europejski rynek pracy” - Zespół Szkół Handlowych
- „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne praktyki uczniów CKP” - Centrum Kształcenia
Praktycznego
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 23
- zgłoszeń robót budowlanych - 11
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 56
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
- wydano 21 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- wydano 7 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- wydano 5 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- prowadzone są postępowania w celu określenia prawa do środków pieniężnych
pozostawionych na rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn
określonych w art. 59a ustawy Prawo bankowe,
- wydano decyzję w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy
ul. Małopolskiej 1-19 w związku z planowaną inwestycją celu publicznego realizowaną przez
spółkę TAURON Dystrybucja S.A.,

- prowadzone są postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonych przy ulicy Małopolskiej 81-99 i 101-119 w związku z wnioskiem
spółki TAURON Dystrybucja S.A.,
- 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.,
- sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta, własność powiatu oraz własność skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym
miasta,
- prowadzono analizę składanych przez jednostki organizacyjne informacji o posiadanym przez
nie majątku gminnym dla potrzeb sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego,
- prowadzono 8 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach stanowiących
własność miasta,
- prowadzono 4 sprawy dotyczące zajęcia nieruchomości stanowiących własność miasta,
udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury technicznej.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej został opublikowany film promocyjnoinformacyjny na temat możliwości wykorzystania danych satelitarnych przez różne instytucje
publiczne. Monitoring satelitarny osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej został
zaprezentowany jako przykład dobrych praktyk w tej dziedzinie na szczeblu samorządu
lokalnego.
2. Podjęto działania mające na celu uporządkowanie kwestii numeracji porządkowej budynków
o funkcji handlowo-usługowej w zasobach nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych.
3. Kontynuowane są prace weryfikacyjne i aktualizacyjne 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 7 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów, gospodarki
odpadami oraz przeprowadzono 26 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 111 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) oraz rozliczono
6 umów dotacyjnych na kwotę 33 000 zł.
3. Wydano 26 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym planem
urządzenia lasu.
4. Wydano 27 kart wędkarskich oraz dokonano 6 rejestracji sprzętu pływającego służącego do
celów wędkarskich.
5. Dokonano 3 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.

6. Przyjęto 3 zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Do Urzędu Miasta wpłynęło 211 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. Wydano 98 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 170 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 3 tytuły wykonawcze w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczono 23 faktury.
6. Wpłynęło 7 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew na terenie miasta JastrzębieZdrój. Wycięto 24 szt. drzew, przeprowadzono pielęgnację 16 szt. drzew.
7. Usługa dodatkowa:
- Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 5 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 – nie wpłynęło żadne zlecenie
8. Przyjęto w punkcie PSZOK 72,736 Mg odpadów zielonych oraz budowlanych
i rozbiórkowych.
9. Odebrano z terenu miasta 2 348,230 Mg odpadów komunalnych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Zakończono I etap prac związanych z budową placów składowych (skład materiałów sypkich
i drewna) przy ul. Dworcowej 17D.
2. Zakończono prace związane z remontem chodników na cmentarzu komunalnym przy ul.
Okrzei w kwocie 53 306,04 zł.
3. Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei.
4. Zebrano opłaty targowe 32 859,12 zł, cmentarne 77 688,00 zł oraz parkingowe 10 282,00 zł
o łącznej wysokości 120 829,12 zł.
5. Sprzedano 17,83 m³ drewna opałowego za kwotę 1470,19 zł.
6. Zlikwidowano 3 dzikie wysypiska śmieci, z których zebrano łącznie 1,6 ton odpadów.
7. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 21 690 kg odpadów.
8. Wykonano 95 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 17
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych, 2 interwencje do zegara, 1
interwencja do napisów.

9. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 26 psów, 7 psów adoptowano, a 12 psów
zwrócono właścicielom.
10. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 18 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne.
11. Wykonano prace związane z zimowym utrzymaniem obiektów administrowanych przez
Jastrzębski Zakład Komunalny.
12. Usunięto wypłacone nakłady budowlane z pięciu nieruchomości przejętych przez Urząd
Miasta pod poszerzenie pasa drogowego.
13. Wykonano wycinki 5 sztuk drzew oraz pielęgnacji drzew w ilości 12 sztuk w Parku
Zdrojowym.
Realizacja zadań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 3
1.2. Zmotoryzowanych – 134
2. Przyjęto zgłoszeń od mieszkańców 718
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 14 wykroczeń
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 91
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 83
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 84
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 115
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 227
5. Czynności administracyjno – porządkowe:
5.1. Doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 7 osób.
5.3. Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 4 nieruchomości.
5.4. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 197 nieruchomości. Nałożono 6
mandatów na łączną kwotę 1600 zł.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 60 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 141 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 2 sprawach o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 101 osób.
10. Na terenie ogrzewalni przebywały rotacyjnie osoby 448 razy.
11. Codziennie zabezpieczano teren Ogrzewalni przy ul. Północnej (4 strażników/dobę)

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Wydano 1112 decyzji o rejestracji pojazdów.
2. Dokonano 670 zmian w dowodach rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowano 97 pojazdów.
4. Przyjęto 229 zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
5. Wydano 207 praw jazdy.
6. Wydano 112 profili kandydatów na kierowców.
7. Wydano 20 decyzji o zatrzymaniu i cofnięciu prawa jazdy.
8. Przyjęto 289 wniosków przedsiębiorców dot. działalności gospodarczej.
9. Wydano 36 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydano 482 dowody osobiste.
11. Unieważniono 455 dowodów osobistych.
12. Zameldowano 335 osób na pobyt stały i czasowy.
13. Wydano 124 zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
14. 198 podmiotom udzielono informacji z ewidencji ludności.
15. Wydano 169 „Kart Rodzina 3 +” i 502 Kart Dużej Rodziny.
16. Wydano 21 decyzji o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
17. Wydano 54 karty jastrzębianina, w 47 dla uczniów szkół podstawowych i 7 dla dzieci w
wieku 4-7 lat.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego - 237
2. wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1535
3. migracje aktów do rejestru państwowego – 484
4. przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 23
5. wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 7
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Styczeń 2019 r.:





stopa bezrobocia w kraju - 6,1%
stopa bezrobocia woj. śląskie - 4,5%
stopa bezrobocia podregion rybnicki - 4,5%
stopa bezrobocia Jastrzębie-Zdrój - 4,6%







W grudniu 2018 roku:
stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,4%.
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,2%,
stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,3%,
stopa bezrobocia w Polsce: 5,8%,
W styczniu 2019 roku:


w ewidencji znajdowało się 1561 osób bezrobotnych, w tym 985 kobiet (63%);

2



zarejestrowano 360 bezrobotnych, dokonano 286 wyłączeń z ewidencji tut. Urzędu;



odnotowano 111 podjęć pracy;



zgłoszono 269 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;



wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły handlu, gastronomii, górnictwa,
produkcji lub usług osobistych np. fryzjerstwo.

Wybrane działania
2.1



2.2



Usługi i instrumenty rynku pracy
zawarto 123 umowy na aktywizację zawodową 137 osób zarejestrowanych jako
bezrobotne;
kontynuowano aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.
Zatrudnianie cudzoziemców
wydano 2 Informacje Starosty (Test rynku pracy), na 51 stanowisk pracy;
zarejestrowano 119 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej

1. W ramach programu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” wydano łącznie 5326 kart.
2. Wszczęto procedurę przetargową na dostawę ultrasonografu na użytek Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2. Koszt zakupu aparatu to około 400 tys. zł.
3. Wydano 102 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
4. Wypłacono 767 dodatków mieszkaniowych na kwotę 172 445,22 zł.
5. Wydano 205 decyzji w sprawie dodatków energetycznych na kwotę 2826,72 zł.
6. Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Jastrzębiu-Zdroju. Rodacy ze Wschodu przyjechali
do Polski 29 stycznia. To małżonkowie, którzy przybyli do nas z dwójką dzieci. Miasto
przygotowało, wyremontowało i wyposażyło dla nich dwu pokojowe mieszkanie na os.
Przyjaźń. Obecnie trwa tłumaczenie dokumentów, co jest niezbędne do załatwienia dalszych
formalności.
Realizacja zadań przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
Udzielono 135 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 2 wnioski do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres
01.01.2019 –
31.01.2019

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

3 466 858,91 zł

1 668 007,30 zł

229 580,00 zł

3 900,00 zł

liczba świadczeń

6 936

6 869

561

13

liczba rodzin

4 700

3 187

368

x

liczba uprawnionych

6 554

4 717

511

13

liczba dzieci
pierwszych

1 629

x

x

x

liczba dzieci kolejnych

4 926

x

x

x

283

727

34

x

liczba wydanych
decyzji

W Publicznym Żłobku przebywa 130 dzieci.
W Domu Nauki i Rehabilitacji przebywa 26 podopiecznych.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Pracownicy socjalni Ośrodka sporządzili 534 wywiadów u klientów Ośrodka w celu
przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 235 środowiskach.
2. Podjęto 20 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 57 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 26
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 142.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 218 środowisk.
5. Przeprowadzono 4 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 - objęto 536 świadczeniobiorców, wypłacono 1186 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 313 343,82 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych objęto łącznie 508 osób.
8. Wydano 1310 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywało 61 osób, a kwota wypłaconych wynagrodzeń
to 14 475,20 zł.
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 5
opiekunów prawnych na łączną kwotę 2 161,39 zł.
11. Na terenie miasta funkcjonowały 133 rodziny zastępcze, w których przebywało 178
dzieci. Wydano 11 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.

Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 156 815,29 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
12. Zorganizowano 10 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
13. Rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
14. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500
plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to
73 854,90 zł.
15. W noclegowni przebywało 31 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 16
bezdomnych mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku przebywało 8 bezdomnych kobiet, w tym 2
dzieci.
16. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 108 osób. Wydatkowano kwotę
65 785,05 zł.
17. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto 4
osoby. Wydatkowano kwotę 7 210,00 zł.
18. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę. Wydatkowano kwotę 300,00
zł.
19. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 70 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
170 589,73 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
20. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 12
osób.
21. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – złożonych zostało 188 wniosków (88 zostało rozpatrzonych
pozytywnie).
22. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - wpłynęły 3 wnioski.
23. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych - wpłynęły 3 wnioski.
24. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – złożone zostały 4 wnioski.
25. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 55 wniosków. Wydatkowano kwotę 5 572,60 zł.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 16.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 33.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 7.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 2164 dokumenty.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

3. Wydano 48 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 5 osób z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 17 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej
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 biuro miejskiego rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 26 konsumentów oraz udzielono
195 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.
2. Odbyło się posiedzenie Rady Kobiet.
3. Odbyło się posiedzenie Rady Pożytku Publicznego.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 11 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 8227,33 zł.
2. Z okazji Walentynek na parkingu przed kinem Centrum przygotowano fotobudkę, w której
można było bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Przeprowadzono analizę wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku na
wynagrodzenia nauczycieli, w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń. Wydatki te wyniosły:
•
nauczyciele stażyści –1 838 491,47 zł,
•
nauczyciele kontraktowi – 6 980 483,87 zł,
•
nauczyciele mianowani – 11 078 949,57 zł,
•
nauczyciele dyplomowani – 56 847 761,63 zł,
i są wyższe od wydatków na średnie wynagrodzenia wyliczonych zgodnie z ustawą. Wobec
powyższego nie zaistniała konieczność wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
To efekt 4-letniej polityki organizacyjno-kadrowej.
2. 6 lutego rozpoczęto rekrutację do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020. Jest to
kolejna edycja rekrutacji elektronicznej w systemie NABO. Ilość miejsc do rekrutacji to 779
w 22 przedszkolach. Z analizy wynika, że wszystkie dzieci znajdą miejsce w PP.
3. Zawarto umowę z wojewodą śląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019
roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników. Na realizację powyższego zadania przyznano dofinasowanie
w kwocie 301 345,00 zł.
4. Wypłacono dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla
2 poradni logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych
w wysokości 935 622,69 zł.
5. Podczas szkolenia, które odbyło się w czeskich Petrovicach podjęto współpracę
z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i samorządów z Gruzji i Armenii oraz Czech
w celu zaangażowania młodych ludzi w życie swoich miast. Wniosek projektowy jest w trakcie
opracowania.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Trwają prace związane z procedurą udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2019 rok. Wnioski
można składać do 31 marca. Wysokość środków wynosi 112.200,00 zł.
2. Wydano 2 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
3. Objęto Patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 1 wydarzenie organizowane na
terenie miasta.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
W dniach 11-24 lutego 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował imprezy w ramach „Ferii
z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. W tym czasie w świetlicach MOK-u codziennie
zorganizowane były zabawy plastyczne, konkursy i warsztaty. Ponadto dzieci uczestniczące
w zajęcia miały okazję skorzystać z wyjścia do kina na przedpremierowy seans filmu „Corgi,
psiak Królowej”.
W okresie ferii w kinie „Centrum” w odbywały się dopołudniowe seanse filmowe dla dzieci.
13 i 18 lutego 2019 r. w klubie „Kaktus” zorganizowano warsztaty tańca współczesnego dla
dzieci.
22 lutego 2019 r. również w klubie „Kaktus” odbyła się karnawałowa dyskoteka dla dzieci.
14 lutego 2019 r. zorganizowany został wyjazd na kulig do Wisły Czarne dla mieszkańców
miasta.
17 lutego 2019 r. w Domu Zdrojowym podczas koncertu kameralnego wystąpił kwartet
„Kwartesencja”.
24 lutego 2019 r. w kinie „Centrum” najmłodsi mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć
spektakl teatralny „Kryształowa Królowa Śniegu”.
WSPÓŁORGANIZACJE
18.02.2019 r. – spektakl „Chcesz się bawić? Zadzwoń!” – kino „Centrum”
WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:

GALERIA EPICENTRUM
Wystawa rysunku i malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z pracowni
prof. Jana Dubiela i dr. hab. Piotra Bąka.
GALERIA HISTORII MIASTA
Wystawa etnograficzna „Pełny bonclok”;
„Rzeźba w drewnie w twórczości Ryszarda Konasa i Marka Mocko”.
wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Na początku lutego hala sportowa „Omega” gościła uczniów jastrzębskich szkół w ramach
turniejów finałowych XV Mistrzostw Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Uczniowie
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych podzielonych na grupy. W turnieju zwyciężyli
kolejno starsi i młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w kategorii szkół średnich
uczniowie Zespołu Szkół nr 2.
W tym roku w ofercie ferii z MOSiR-em znalazły się nowe zajęcia m.in. badmintona. Ponadto
dzieci mogły skorzystać z zajęć: tańca towarzyskiego, latino solo, karate, tenisa stołowego,
piłki nożnej, lekkoatletyki, gier i zabaw pod nazwą zimowe figle oraz zajęć wspinaczki na
sztucznej ścianie. MOSiR zorganizował 3 wyjazdy w góry, atrakcją wyjazdu był kulig
połączony z pobytem w Parku Wodnym w Istebnej – w imprezie wzięło udział 170 osób.
Na Krytej Pływalni LAGUNA w ramach biletu zniżkowego dzieci i młodzież mogli skorzystać
z wodnego toru przeszkód. Atrakcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wodny tor
przeszkód pojawił się na Krytej Pływalni Laguna po raz trzeci i stał się nieodłącznym
elementem „wodnego odpoczynku”.
Lodowisko JASTOR podczas ferii jest najbardziej obleganym obiektem w mieście – w tym
czasie odwiedziło je 4537 osób.
Imprezy w hali widowiskowo – sportowej z liczbą uczestników:
- Światowe Dni Młodzieży „Panama na Śląsku” – 2700
- Mecz Jastrzębski Węgiel – MKS Będzin – 2000
- Mecz Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – 3000
- Mecz Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn – 2000
- Turniej Orzeł Moszczenica – 200
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 198 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY:
 Polskie agentki, które zmieniły historię – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki








Duchy, upiory, zjawy w literaturze – warsztaty literackie przeprowadzone w oparciu
o „Dziady” A. Mickiewicza
Obróbka zdjęć w programie piZap – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego
Seniora
MĄDRZY CYFROWI – innowacyjny program dla młodzieży, łączący edukację
moralną, cyfrową i społeczną
LAJKUJ Z BIBLIOTEKĄ – ferie z nowoczesnymi mediami w Bibliotece dla
młodzieży
Wyspa Thassos. Szmaragdowa kraina w słonecznej Grecji – spotkanie
z Sebastianem R. Bielakiem w Kawiarence „Pod Sową”
Sprawdź swój wzrok – spotkanie z optykiem

WYSTAWY:
 Czarna skrzynka – wystawa linorytu autorstwa Natalii Pawlus
 Moje Jastrzębie – wystawa rysunków Marcina Serwotki
 Ubierz książkę w barwach biało czerwonych – wystawa fotografii Piotra ChlebusJancarczyk
DLA DZIECI:
ZIMA MUMINKÓW – Ferie w Bibliotece realizowane w bibliotekach na terenie miasta.
Literackie spotkania z bohaterami książki Tove Jansson obejmujące m.in.: zabawy integrujące,
warsztaty plastyczne i artystyczne, gry, zabawy i opowieści, seanse bajkowe, warsztaty
kulinarne, tworzenie artbooka, warsztaty kulturoznawcze, przedstawienia teatrzyku
Kamishibai. Ferie zakończyły się finałową wspólną zabawą ZIMOWA OLIMPIADA
MUMINKÓW.
Spotkania i narady
Odbyły się:
2 narady komunalne
2 narady „działania miękkie”
4 narady z wnioskami
3 narady z zastępcami prezydenta
narada z naczelnikami Urzędu Miasta i dyrektorami jednostek
Posiedzenie zarządu SGGP
Posiedzenie zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Dzień pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Spotkanie z ambasadorem Czech
Uroczysta msza w intencji górników
Projekcja filmu „Świadectwo” kino Centrum
Spotkanie z Wolontariuszami WOŚP
Spotkanie z dziekan Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Spotkanie z jednostkami pomocniczymi i Kołami Gospodyń Wiejskich
Zebrania wyborcze
Spotkanie z radnymi w sprawie oświaty
Spotkanie ze stypendystami MEN
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

