Jastrzębie-Zdrój, 28.03.2019 r.
IP. 0057.00003.2019

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 28 marca 2019 roku
Od 28 lutego do 28 marca zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 1 do 25 marca podjęłam 5 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na
2019 rok i 3 zarządzenia 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 623 703,00 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 465 395 560,37 zł,
wydatki ogółem wynoszą 541 959 798,37 zł,
przychody wynoszą 76 765 255,00 zł,
rozchody wynoszą 201 017,00 zł.
Deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 roku wynosi 70 590 444,00 zł, co stanowi 16,45%.
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. Budowa odwodnienia ul. Stawowa.
7. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
8. Rewitalizacja obiektu Łazienki III.
9. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowa.
10. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1.
11. Wymiana oddymiania w przedszkolu nr18 – droga p. poż.
Trwa projektowanie:

1.

Projekt budowlany i wykonawczy skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Graniczną
i ul. Północną – sporządzanie wniosku o pozwolenie na realizację.
2. Projekt budowy chodnika przy ul. Połomskiej.
3. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Ranoszka i ul. Wiejską sporządzanie wniosku o pozwolenie na realizację.
4. Koncepcja budowy ul. Nowopochwacie.
5. Projekt budowy łącznika ul. Stodoły - Strażacka.
6. Projekt budowy łącznika ul. Reymonta - Szybowa.
7. Projekt budowlany i wykonawczy wiaduktu drogowego w ciągu al. Piłsudskiego.
8. Projekt przebudowy układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15 - skrzyżowanie
ul. Niepodległości z ul. Stawową.
9. Projekt dostosowania budynku dawnego PEC do potrzeb UP i MZOSiP.
10. Projekt adaptacji w budynku dawnego ZS nr 7 na cele edukacyjne.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Kwota odpracowanych zaległości do 28.02.2019 r. wynosi 372.740,63 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale
mieszkalne korzystają2 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 odbywających staż dla bezrobotnych - 5
2. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych – 1
3. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie – użytecznych – 10
IV. Inwestycje w trakcie realizacji
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
Pszczyńska 140 i 142 - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i przebudowy budynkuprzy 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.
Zielona 16-18-20 – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placyku
gospodarczego do gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej dla
budynków przy ul. Zielonej 16-18-20.
V. Remonty zrealizowane - remont 2 lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach przy ul.
Stodoły 52.
VI. Czynności w zakresie administrowania
Przekazano 2 lokale mieszkalne, przekazano 1 lokal użytkowy, 3 lokale socjalne.

Przejęto 4 lokale mieszkalne, 3 lokale socjalne.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. W ramach ogłoszonego naboru wniosków do Programu Erasmus + dotyczącego partnerstwa
strategicznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna,
Kształcenie i szkolenie zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – Akcja 2, dwie
placówki oświatowe z terenu miasta aplikowały o środki unijne:
- „NO WALLS BUT BRIDGES” - Zespół Szkół nr 1
- „DISTINGUISHED CULTURES CONNECT STUDENTS” – Zespół Szkół nr 1
- „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” - Centrum Kształcenia Praktycznego
2. W ramach projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” podpisano umowę na
dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół
Nr 6. Wartość umowy wynosi 98 906,76 zł.
3. Trwa realizacja projektów:
- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze
rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
- „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” - poprawa jakości
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
- „10-tka na miarę możliwości” - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły
Podstawowej nr 10 z Jastrzębia- Zdroju
- „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej” - zajęcia wyrównawcze
i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery
- Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole
Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”
- „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w JastrzębiuZdroju”,
- „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Ćwiczenie nie zna granic”.
4. Przygotowano do złożenia transgraniczny projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic – projekt
współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”. W ramach projektu
jastrzębska jednostka straży miejskiej ma zostać doposażona w sześć kamer nasobnych do
rejestrowania interwencji, jedną stację dokującą, jedną licencję na oprogramowanie oraz
kamerę przenośną do monitorowania wydarzeń m.in. kulturalnych i sportowych, która ma
uzupełnić miejski system monitoringu wizyjnego. Całkowity koszt projektu wynosi około 152
537,00 zł, w tym budżet jastrzębski to około 66 768,00 zł.
5. Odbyło się spotkanie dotyczące potencjalnego projektu Centrum Innowacji Nauki i Biznesu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta Karwina, Uniwersytetu Śląskiego

z Opavy, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Euroregionu Śląsk Cieszyński, Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkanie miało
charakter roboczy i dotyczyło wypracowania „wkładu edukacyjnego” do przedmiotowego
projektu.
6. Projekty „Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM
Jastrzębie-Zdrój z PM Karwina” oraz „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów,
Jastrzębie-Zdrój, Karwina” są w fazie rozliczania.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. Na bieżąco przykazywane były informacje dotyczące oferty inwestycyjnej miasta na wnioski
potencjalnych inwestorów.
2. Trwają prace związane z corocznym monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta.
3. Trwają prace związane z opracowaniem „Raportu o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój”.
4. Przedstawiciel wydziału wziął udział w Konferencji BGK pod nazwą „Biznes. Samorząd.
Rozwój regionalny.”, która odbyła się w Katowicach oraz w konferencji pod nazwą „Lokalny
Plan Działania dla województwa śląskiego” organizowanej w ramach realizacji projektu
„COMPETE IN” przez GAPR w Gliwicach.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 41
- zgłoszeń robót budowlanych - 22
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 40
Do 27.03.2019 roku w Wydziale Architektury wyłożone były do publicznego wglądu trzy
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dwa dla ulicy 1 Maja i jeden dla ulicy
Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju). Uwagi można składać do 12.04.2019 roku.
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
 wydano 20 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
 wydano 21 informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo
własności,
 wydano 2 decyzje 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,
 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.,
 wszczęto

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 korektę do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta,
 prowadzono analizę składanych przez jednostki organizacyjne informacji o posiadanym
przez nie majątku gminnym dla potrzeb sporządzenia informacji o stanie mienia
komunalnego,
 przygotowano informację o stanie mienia,
 prowadzono 9 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiącej własność Miasta lub Skarbu Państwa,
 prowadzono 7 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność
Miasta lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową
infrastruktury technicznej.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju ...”
- odebrano wyniki zamówienia na wykonanie cyfrowej ortofotomapy lotniczej i numerycznego
modelu terenu. W najbliższym czasie ortofotomapa, opracowana w oparciu o zdjęcia lotnicze
wykonane 04.11.2018 r. z dokładnością piksela terenowego 5 cm, zostanie opublikowana
w Internetowym Planie Miasta;
- dokonano otwarcia ofert w przetargu na świadczenie usług Inżyniera Projektu i Inspektora
Nadzoru.
2. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach prowadzi
kontrolę w trybie zwykłym w tematach:
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur
przeprowadzania modernizacji EGiB;
- proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania;
- sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem
dotacji z działu 710, rozdział 71012.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 5 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów,
przeprowadzono 77 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia
drzew i krzewów.

2. Zawarto 34 umowy, w tym 32 dotacyjne, na realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne
urządzenia grzewcze) oraz 2 umowy na realizację zadań publicznych „Pomoc dla
miejskich kotów II” oraz „Azyl III czyli domek na zimę dla miejskich kotów”.
Rozliczono 15 umów dotacyjnych na kwotę 80 460,14 zł.
3. Wydano 27 zaświadczeń dotyczących: objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
4. Wydano 31 kart wędkarskich oraz dokonano 8 rejestracji sprzętu pływającego
służącego do celów wędkarskich.
5. Dokonano 3 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
6. Przyjęto 5 zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 138 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 100 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 41 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 50 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczono 21 faktur.
6. Wpłynęło 7 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew na terenie miasta JastrzębieZdrój. Wycięto 37 szt. drzew, przeprowadzono pielęgnację 12 szt. drzew.
7. Prowadzone są 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczony na zadanie pn.:
„Doposażenie placów zabaw” oraz „Wycinka i prześwietlenie drzew”. Zawarto umowę
na dostawę roślin rabatowych.
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 –
nie wpłynęło żadne zlecenie
- Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 4 zlecenia
9. W punkcie PSZOK przyjęto 72,736 Mg odpadów zielonych oraz budowlanych
i rozbiórkowych.

10. Odebrano 2 216,680 Mg odpadów komunalnych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei.
2. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 99 213,14 zł.
3. Sprzedano 30,34 m³ drewna opałowego za kwotę 2327,79 zł.
4. Zlikwidowano 9 dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano łącznie 17,2 tony odpadów.
5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 21 ton odpadów.
6. Wykonano 94 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, 32 interwencje
związane z awariami sygnalizacji świetlnych, 4 interwencje dotyczące napisów nazw osiedli.
7. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 27 psów, 8 psów adoptowano, a 17 psów
zwrócono właścicielom.
8. 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.
9. Usunięto wypłacone nakłady budowlane z 1 nieruchomości przejętej przez Urząd Miasta pod
poszerzenie pasa drogowego.
10. Rozpoczęto akcję wymiany piasku w piaskownicach i na placach zabaw.
Realizacja zdań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 5
1.2. Zmotoryzowanych – 76
2. Przyjęto 455 zgłoszeń od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 17 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 101
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 45
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 45
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 45
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 41
5.

Czynności administracyjno – porządkowe:

5.1. Doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano ratownictwu medycznemu 6 osób.
5.3. Przeprowadzono kontrole porządku na terenie 13 nieruchomości.
5.4. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 25 nieruchomości.
5.5. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 25 sprawców wykroczeń.

6.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 43 sprawców wykroczeń.

7.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 4 sprawach o wykroczenie.

8.

Z badania stanu trzeźwości skorzystały 72 osoby.

9.

Z ogrzewalni korzystano 309 razy.

10. Codziennie zabezpieczano teren ogrzewalni przy ul. Północnej (4 strażników na dobę).
11. Przeprowadzono 7 prelekcji w placówkach oświatowych:
przedszkola: 2, szkoły podstawowe: 5, ilość godzin: 15, ilość dzieci: 520, ilość
przekazanych odblasków: 110
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 40 kart jastrzębianina.
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy:

W styczniu 2019 roku:
 stopa bezrobocia w Polsce: 6,1%,
 stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,5%,
 stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,5%,

 stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,6%.
W lutym 2019 roku:
 w ewidencji znajdowały się 1494 osoby bezrobotne, w tym 950 kobiet (64%),
 zarejestrowano 283 bezrobotnych, dokonano 350 wyłączeń z ewidencji tut.
Urzędu,
 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 123,
 liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 156,
 Wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły: zawodów górniczych, handlu,
budownictwa, gastronomii oraz produkcji.
2

Wybrane działania:
2.1





2.2



Usługi i instrumenty rynku pracy
zawarto 86 umów na aktywizację zawodową 105 osób zarejestrowanych jako
bezrobotne,
prowadzono nabory wniosków na: staże, prace interwencyjne, doposażenie
utworzenia miejsca pracy, podjęcie własnej działalności gospodarczej, bon na
zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
kontynuowano aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.
Zatrudnianie cudzoziemców
wydano 1 Informację Starosty (Test rynku pracy), na 2 stanowiska pracy,
zarejestrowano 102 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego

1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 107, małżeństwa - 10 , zgony – 87.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1436.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 641.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 24.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 4.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. W ramach programu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” wydano 5452 karty.
2. Wyłoniono wykonawcę zadania pn.: Dostawa urządzenia medycznego – ultrasonografu na
użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonawca
zaproponował cenę: 399 600 zł.
3. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 131 dzieci. Na przyjęcie oczekuje
40 dzieci.

4. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad 26
podopiecznymi. Liczba oczekujących to około 90 osób dorosłych, powyżej 25. roku życia.
5. Wydano 157 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 773 dodatki
mieszkaniowe na kwotę 172 310,17zł.
6. Wydano 183 decyzje w sprawie dodatków energetycznych, na kwotę 2498,12zł.
Realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Od 28 lutego udzielono 140 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano
1 wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 147 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 233 środowiskach.
2. Podjęto 20 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 18
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 88.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 160 środowisk.
5. 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 638 świadczeniobiorców, wypłacono 1516 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 394 687,37 zł.
6. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych objęto 578 osób na kwotę 61 931,80 zł.
7. Wydano 1791 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Prace społecznie użyteczne wykonywało 66 osób, a kwota wypłaconych wynagrodzeń
to 148 973,80 zł.
9. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla
4 opiekunów prawnych na łączną kwotę 1736,34 zł.
10. Na terenie miasta funkcjonowało 135 rodzin zastępczych, w których przebywało 179
dzieci. Wydano 24 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 175 338,03 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
11. Zorganizowano 16 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
12. Przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
13. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500
plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to
73 726,60 zł.
14. W noclegowni przebywało 29 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało
9 bezdomnych mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku przebywało 9 bezdomnych kobiet, w tym
3 dzieci.

15. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 109 osób. Wydatkowano kwotę
58 053,15 zł.
16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto
4 osoby. Wydatkowano kwotę 6 580,00 zł.
17. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę. Wydatkowano kwotę 500,00
zł.
18. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 69 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
184 371,43 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
19. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 12
osób.
20. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – złożonych zostało 30 wniosków, wypłacono dofinansowanie
4 wnioskodawcom i 4 opiekunom na łączną kwotę 7 328,00 zł.
21. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - wpłynęło 10 wniosków.
22. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych - wpłynął 1 wniosek.
23. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – złożony został 1 wniosek
24. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 29 wniosków. Wydatkowano kwotę 9 027,20 zł.
25. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 56 konsultacji psychologicznych na
miejscu oraz 10 w terenie, udzielił 5 porad prawnych. Przeprowadzono 17 zespołów do
oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej w dziale PRONiB oraz wydano 1 opinie o
posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
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Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 17.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 45,
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 1.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1663 dokumenty.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 21 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 9 osób z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 31 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie kontroli audytu wewnętrznego
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 miejskiego rzecznika konsumentów
Do biura rzecznika konsumentów na piśmie zwróciło się 20 konsumentów oraz udzielono 160
porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Odbyło się spotkanie z jastrzębskimi organizacjami pozarządowymi.
2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta
Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie
trzeźwego stylu życia w roku 2019. Dotację otrzymał Klub Abstynentów „Arka” na zadanie
„Damy przykład - nie wykład” - 2019 - kwota przyznana: 52 155,00 zł.
3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019.
Dotację przyznano następującym organizacjom pozarządowym:
● Fundacja „Światło – Życie” – na zadanie: „Akademia Sukcesu 2019” - 7000,00 zł,
● Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”– na zadanie:
„Lepsze jutro”- 8415,00 zł,
● Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „Amazonki” – na zadanie: „Rak piersi to nie koniec
życia” - 4170,00 zł,
● Towarzystwo „Sprawni Inaczej” – na zadanie: „Aktywnie i radośnie realizujemy zdrowy tryb
życia” - 7375,00 zł,
● Fundacja Po Skrzydła - na zadanie: Wyjście z –profilaktyka zaburzeń psychicznych
u młodzieży” - 7 500,00 zł,
Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
przyznano kwotę w wysokości: 34 460,00 zł.
4. Trwają zebrania wyborcze.
5. Odbyło się spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa.
6. Zorganizowano Jastrzębski Dzień Kobiet.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 12 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 6011,78 zł.
2. Udział w Targach Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi. Promocja naszego miasta
prowadzona była na stoisku regionalnym województwa śląskiego, gdzie część wystawy
stanowiła ekspozycja Jastrzębia-Zdroju.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
złożono wniosek o dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej, uczniów wyjeżdżających
w maju i czerwcu br. na „zieloną szkołę”. Z dofinansowania skorzysta 43 uczniów.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 18 700,00 zł.
2. Został rozstrzygnięty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wszystkie 8 szkół z miasta
Jastrzębie-Zdrój, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego, Szkoła

Podstawowa Nr 14 im. Ziemi Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Konopnickiej,
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 22,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Zespół Szkół
Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół Nr 2, które w tym roku wnioskowały
o udzielenie wsparcia finansowego zostały pozytywnie zakwalifikowane.
3. 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 931 430,34 zł.
4. Uczestniczono w dodatkowym szkoleniu w ramach projektu „VULCAN kompetencji
w śląskich samorządach”.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. W trakcie podpisywania są umowy na realizację zadań publicznych w ramach udzielonych
dotacji na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
na 2019 r.
2. Stypendyści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury realizują
programy stypendialne na terenie miasta.
3. W trakcie podpisywania są umowy na realizację zadań publicznych w ramach udzielonych
dotacji w dziedzinie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki
w roku 2019.
4. Trwają prace związane z procedurą udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2019 rok.
5. Trwają prace związane z procedurą przyznania nagród pieniężnych i wyróżnień dla
zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym. Zaplanowana wysokość środków na ten cel wynosi
312.150,00 zł
6. Wydano 2 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
7. Odbyło się posiedzenie Rady Sportu.
8. Odbyło się spotkanie Jastrzębskiej Rady Kultury.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
20.03.2019 w kinie „Centrum” odbył się XV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej
„Wesołe Strofy”. Impreza współorganizowana ze Szkołą Podstawową nr 23
27.03.2019 w Domu Zdrojowym wystąpił Mirosław Neinert z Teatru Korez w spektaklu
„Kolega Mela Gibsona” w reż. Waldemara Patlewicza
26-28.03.2019 w kinie „Centrum” odbywały się pokazy konkursowe 7. Ogólnopolskiego
Festiwalu Animacji O!pla. Dzieci uczestniczące w seansach miały okazję wybrać najlepsze
polskie filmy animowane zakwalifikowane do przeglądu.
WSPÓŁORGANIZACJE
9.03.2019 – spektakl „Jak nie oszaleć z facetem” – kino „Centrum”
13.03.2019 – impreza z okazji Dnia Dziadka organizowana przez PP 26 – kino „Centrum”
16.03.2019 – występ kabaretu „Smile” – kino „Centrum”

22.03.2019 – Artystyczne prezentacje szkolne organizowane przez ZSz nr 3 – kino „Centrum”
WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
GALERIA EPICENTRUM
 70 lat Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w
Rydułtowach – wystawa rysunku, malarstwa i rzeźby
GALERIA HISTORII MIASTA
 „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
Odbył I Festiwal Sportu dla Dzieci. Festiwal odwiedziło około 2000 uczestników.
Rozpoczęły się play offy XXII edycji Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów.
16 placówek przyjęło zaproszenie do XXII edycji rambitu „Ole, ole przedszkole”.
Na początku marca zostały uruchomione zapisy do IX Biegu „Jastrzębska Dziesiątka”, na liście
jest niemal 350 uczestników do wrześniowego startu.
Imprezy w hali widowiskowo-sportowej z liczą uczestników:
- Trening z Jonakiem – 150
- Dzień Kobiet JSW – 1200
- Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – 400
- Warsztaty Taneczne Salsasion - 100
- Mecz Jastrzębski Węgiel – Lubin – 1500
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 137 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY:
 WIECZÓR KOBIET W BIBLIOTECE: WIECZÓR Z REPORTAŻEM
spotkanie z KATARZYNĄ WOLNIK-SAYNĄ; Koncert zespołu NIVEL
 Stoliki językowe: nauka języka w Twojej Bibliotece – cotygodniowe spotkania
konwersacyjne, kształtujące umiejętności komunikacyjne na poziomie początkującym
(A1/A2) język polski dla obcokrajowców, język czeski i ukraiński
 Kreatywne obrazki z Paintem – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego
Seniora










Rozlicz PIT w 5 minut – spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w
Jastrzębiu-Zdroju
W literackim świecie zwierząt – spotkanie wokół książki „Żubry lubią jeżyny”
Arkadiusza Szarańca
Lektura nie bzdura: Wesele S. Wyspiańskiego – warsztaty literackie dla młodzieży
Powstania śląskie – wykład dla młodzieży
Świat według poety: „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta – warsztaty literackie dla
młodzieży
Siła kobiecości: wiosenne metamorfozy – spotkanie z wizażystką Niną Winiarek w
Kawiarence „Pod Sową”
32 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych
Sprawdź swój wzrok – spotkanie z optykiem

WYSTAWY:
 Niezbędni – wystawa fotografii autorstwa Agnieszki Ziółkowskiej i Michała
Kaczorka
 Wystawa malarstwa Stanisława Kawali
DLA DZIECI:
Warsztaty literacko-plastyczne, twórcze zajęcia artystyczne, dni baśniowe, przedstawienia
teatrzyku Kamishibai
Spotkania i narady
3 narady ogólne
2 narady komunalne
4 narady z wnioskami
1 narada - działania miękkie
Spotkanie z Józefem Musiołem
Święto Obrony Cywilnej
Konferencja Gmin Górniczych
Spotkanie z zawodniczką H2O
Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych
100. urodziny jastrzębianina
Posiedzenie zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Zarząd i Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu
Złote Gody
Obchody rocznicy Wyzwolenia Miasta

W związku z pożarem przy ul. Małopolskiej, rodziny, które ucierpiały, zostały zaopiekowane.
Uruchomiliśmy pomoc socjalną, psychologiczną i mieszkania chronione. Z mieszkania żadna
rodzina nie skorzystała, wspierając się pomocą bliskich.

Najwięcej czasu w ostatnim miesiącu, a nawet dwóch, poświęciliśmy komunikacji miejskiej.
Od pewnego czasu obserwowaliśmy coraz większe zagrożenie w zakresie właściwej realizacji
umowy z firmą, z którą została zawarta umowa poprzetargowa. Do początku lutego nie było
jednak przesłanek, które dawały MZK możliwość rozwiązania umowy, bez ponoszenia
konsekwencji prawnych i finansowych.
PKM wykonywał zadania w zakresie komunikacji jako podwykonawca. Z uwagi na niską
stawkę za wozokilometr sytuacja PKM pogarszała się. Członkowie MZK nie wyrażali zgody
na dokapitalizowanie spółki. Nastąpiła zatem sytuacja, w której należało podjąć decyzję
o kontrolowanej likwidacji spółki. To dawało szansę na bezpieczną realizację komunikacji
i zabezpieczenie pracowników. Rozważana była również możliwość wydzielenia części
przedsiębiorstwa.
W tym samym czasie przeprowadzane były rozmowy z firma główną w zakresie realizacji
pełnej umowy przez nich. Padało pytanie wprost – czy firma jest w stanie realizować umowę
w pełnym zakresie? Za każdym razem była odpowiedź twierdząca – tak.
Co się jednak okazało? Niemal chwilę po jednej z takich rozmów firma przesłała pismo
informujące o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym i zakończeniu realizacji
komunikacji z dniem 24 lutego. To wypowiedzenie ze strony firmy nie miało mocy prawnej,
ponieważ firma nie miała podstaw do wypowiedzenia umowy. Natomiast w związku
z brakiem realizacji umowy ze strony firmy przez 2 dni z kolei, były przesłanki dla MZK do
wypowiedzenia umowy firmie ze skutkiem natychmiastowym. Od 25 lutego jeździła
komunikacja zastępcza. Obecnie jest powierzona do końca marca kilku przewoźnikom.
Rozwiązanie umowy z firmą dało zupełnie inne możliwości na stworzenie koncepcji realizacji
komunikacji i podejścia do spółki PKM.
Z uwagi na zakłócenia, jakie wyniknęły w komunikacji, na podstawie art. 22 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym można zawrzeć bezpośrednio umowę z firmą na
realizację usługi w tym zakresie. To daje szanse na wyjście firmy z kryzysu i przerwanie
procesu likwidacji. Do tego jednak wymagana jest zgoda zgromadzenia MZK. Z tym wiążą się
również wyższe koszty dla samorządów. A biorąc pod uwagę wskaźniki, które nie są na
najwyższym poziomie w każdym z samorządów, jest to sprawa trudna.
Analizując rynek transportowy, bezpieczeństwo komunikacyjne oraz możliwości rozwoju
firmy i jakości komunikacji, uwzględniając jednocześnie elektromibilność, przekonywaliśmy
członków MZK do utworzenia podmiotu wewnętrznego.
Tak naprawdę w latach 2013 i 2014, kiedy to kończyła się umowa i należało zawrzeć nową,
PKM spełniał wszystkie przesłanki podmiotu wewnętrznego i spokojnie można było podpisać
umowę z firmą na kolejne lata. Wówczas tendencje były jednak inne, a konsekwencje tamtych
decyzji ponosimy teraz.
Przypomnę tylko, że my jako miasto, wyłączyliśmy się z podpisania umowy w 2015 r.
Czy zgromadzenie MZK podejmie decyzję o wstrzymaniu procesu likwidacji spółki
i przegłosuje uchwałę o podjęciu działań zmierzających do utworzenia podmiotu
wewnętrznego, dowiemy się jutro na zgromadzeniu.
Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, by tak się stało. Mam nadzieję, że gminy członkowskie
będą patrzeć strategicznie a nie wyłącznie na tu i teraz.

Pracujemy również nad zmianą rozkładu jazdy i tym, by MZK funkcjonował na bardziej
sprawiedliwych warunkach niż dotychczas, ale to proces długi i nie wiemy czy do czasu
trwałości projektu możliwy do wykonania.
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