Jastrzębie-Zdrój, 25.04.2019 r.
IP. 0057.00004.2019

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 25 kwietnia 2019 roku
Od 28 marca do 25 kwietnia zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 29 marca do 24 kwietnia podjęłam jedno zarządzenie w sprawie zmiany budżetu miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 7 zarządzeń 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 10 223,03 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 465 685 148,40 zł,
wydatki ogółem wynoszą 543 178 411,40 zł,
przychody wynoszą 77 694 280,00 zł,
rozchody wynoszą 201 017,00 zł.
Deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 77 493 263,00 zł, co stanowi 16,64%.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego
budynku dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11.
2. Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie
ul. Młyńskiej.
3. Przebudowa ulicy Dunikowskiego.
4. Odwodnienie ul. Stawowej.
5. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
6. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym.
7. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej.
8. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 - I etap.
9. Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Towarowej.
10. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
11. Remont budynku PP nr 18.
12. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.
13. Przebudowa SP 1 i budowa PP 7.
14. Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 9.

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 łącznik ul. Stodoły - Strażacka.
6. Projekt budowy łącznik 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 31.03.2019 r. wynosi 376.515,63 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 oraz skierowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w marcu 2019 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych -7
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 – 8
IV. Inwestycje w trakcie realizacji
1. K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej.
3. K. Paryskiej 16 – modernizacja garażu na potrzeby działalności statutowej OSP Moszczenica.
4. 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.
5. 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.
6. Niepodległości 61 – opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie
przebudowy kotłownioraz instalacji c.o. w budynku przy ul. Niepodległości 61.
V. Remonty zrealizowane
1. Remont 1 lokalu mieszkalnego (pustostanu) w budynku przy ul. Gagarina 112.
2. 1000-lecia 15 – demontaż istniejących daszków stalowych, montaż nowych oraz wymiana
drzwi wejściowych w części mieszkalnej.

3. Bednorza 4-6 – remont chodnika przed budynkiem.
4. Żeromskiego 1-3 – malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej klatek
schodowych i piwnic oraz wymianą instalacji oświetleniowej na oświetlenie LED z
czujnikiem ruchu.
5. Cieszyńska 101A – ułożenie płytek na posadzce w pomieszczeniu gospodarczym.
6. Gajowa 11A – cyklinowanie parkietu drewnianego sali balowej.
7. Place zabaw – przeglądy urządzeń zabawowych i bieżące usuwanie stwierdzonych usterek.
VI. Czynności w zakresie administrowania
1. Przejęto grunt będący przedmiotem dzierżawy przy ul. Rostków 7.
2. Przejęto w administrowanie nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Świerklańskiej 72
w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Przekazano 2 lokale mieszkalne, 1 lokal socjalny, 1 lokal użytkowy.
4. Przejęto 3 lokale mieszkalne, 2 lokale socjalne, 1 lokal użytkowy.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. Trwa realizacja projektu "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju"
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna;
Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2
Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
2. Trwa realizacja projektu "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2"
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna;
Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2
Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
 w ramach realizacji projektu przygotowane są postępowania dotyczące
dostarczenia dalszego sprzętu:
 w ZS nr 2 dla pracowni zawodu technik ekonomista
 w ZS nr 6 dla pracowni mechatronicznej oraz analitycznej.
 Wyłoniono wykonawców w ramach zadania:
 „Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/ piekarz
w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.” (urządzenia do obróbki termicznej)
 „Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/ technik
żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju."
(urządzenia do obróbki termicznej)
3. Trwa realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner projektu partnerskiego pt. „Krok w przód. Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji
w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach IX osi
priorytetowej Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie
9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

4. Trwa realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole
Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
5. Trwa realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole
Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
6. Trwa realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi
priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
7. Trwa realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości –
zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w
Jastrzębiu–Zdroju” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi
priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
8. Trwa realizacja projektu pn. „Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych
wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi
priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
9. Trwa realizacja projektu pn. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego
zainteresowania” - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi
priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

10. Trwa realizacja projektu pn. "10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans
edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia- Zdroju
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego.
11. Trwa realizacja projektu pn. "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 dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
12. Trwa realizacja projektu pn. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
13. Trwa realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner projektu partnerskiego pn. „Przewaga dzięki
praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 1.2.2. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – RIT.
14. Trwa realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner projektu pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów
i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, w ramach XI osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 1.2.2. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – RIT.

Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę – 55
- zgłoszeń robót budowlanych - 15
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 28
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Wydano 87 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
2. Wydano 11 informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
3. Nabyto do zasobu gminnego prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
działka 1103/19 o pow. 0,1993 ha celem modernizacji Parku Zdrojowego.
4. Nabyto od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
działka 3475/85 o pow. 0,0972 ha celem przebudowy drogi łączącej ul. Wyszyńskiego i os.
Złote Łany.
5. Wydano 2 decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Zawarto porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pszczyńskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
w ramach realizacji zarządzenia Prezydent Miasta z dnia 09.05.2018 r.
10. Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta oraz własność powiatu.
11. Wydano decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością położoną przy ulicy
Szkolnej, wykorzystywaną do celów statutowych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 13.
12. Prowadzono 7 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiących własność miasta lub skarbu państwa.
13. Prowadzono 9 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność miasta lub
skarbu państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. Trwają prace nad przygotowaniem „Raportu o stanie miasta”.
2. Dokonano corocznego monitoringu strategii.
3. Na bieżąco udzielane są informacje o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych
inwestorów.

Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju...”:
- wyłoniono wykonawcę w przetargu na świadczenie usług Inżyniera Projektu i Inspektora
Nadzoru
- ogłoszono przetarg na zadanie pn. Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych
archiwum PZGiK.
2. Wyłoniono wykonawców na realizację 5 zadań w ramach zamówienia pn. Różne prace
geodezyjne związane z bieżącą obsługą zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa.
3. Rozpatrywane są pierwsze wnioski spółdzielni mieszkaniowych (SM „Nowa”) złożonych
w ramach realizacji ustawy 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 9 decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów,
zatwierdzania projektów robót geologicznych, w sprawie udzielenia zgody na utrzymanie psa
rasy uznawanej za agresywną oraz przeprowadzono 53 postępowania administracyjne dot.
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2.
Zawarto 26 umów w tym 21 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia
grzewcze), 3 umowy na realizację zadań publicznych „Eko-bajanie”, „Zwierzakomania”,
„Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”, 1 umowę dotyczącą
zakupu sadzonek drzew i krzewów, 1 umowę dotyczącą organizacji „Rodzinnego Pikniku
Ekologicznego”. Rozliczono 24 umowy dotacyjne na kwotę 145.060,00 zł.
3.
Wydano 24 zaświadczenia dotyczące objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
4.
Wydano 37 kart wędkarskich oraz dokonano 3 rejestracji sprzętu pływającego
służącego do celów wędkarskich.
5.
Dokonano 4 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
6.
Przyjęto: 3 zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 101 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 37 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 15 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 39 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczono 22 faktury.
6. Wpłynęły 4 wnioski o wycinkę lub pielęgnację drzew. Wycięto 21 drzew.
7. Usługa dodatkowa:
- przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 17 zleceń,
- jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęło 7 zleceń.
8. Przyjęto w punkcie PSZOK 120,866 Mg odpadów zielonych oraz budowlanych
i rozbiórkowych.

9. Odebrano z terenu miasta 2 334,140 Mg odpadów komunalnych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
I. INWESTYCJE I REMONTY:
1. Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei.
2. Zakupiono miniładowarę BOBCAT S100, przeznaczoną do prac załadunkowych w GPZON
i przy wymianie piasku na placach zabaw i w piaskownicach. Koszt zakupu wyniósł 147 600 zł.
3. We współpracy z MOK wykonano prace związane z organizacją wielkanocnego jarmarku
świątecznego.
4. Oddano do użytkowania plac składowy drewna wraz z drogą dojazdową.
5. Wykonano prace związane z przygotowaniem do uroczystości na cmentarzu wojennym przy
ul. Boża Góra Prawa.
II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

Zebrano opłaty: targowe, cmentarne, oraz parkingowe o łącznej wysokości 124 448,21 zł.
Sprzedano 25,46 m³ drewna opałowego za kwotę 1911,25 zł.
Zlikwidowano 8 dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano łącznie 12,88 tony odpadów.
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął około 52,5 tony odpadów.
Wykonano 120 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 32
interwencje związane z awariami sygnalizacji świetlnych, 4 interwencje dotyczące napisów
nazw osiedli.
6. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 18 psów, 10 psów adoptowano, a 9 psów
zwrócono właścicielom.
7. 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.
8. Trwają prace związane z wymianą piasku w piaskownicach i placach zabaw.
9. Wykonano wycinki 28 sztuk drzew oraz pielęgnacji drzew w ilości 6 sztuk w Parku
Zdrojowym.
10. Dokonano nasadzeń kwiatów sezonowych w ilości 10 134 sztuk na terenie skrzyżowań,
Parku Zdrojowego, pomników i grobów wojennych.
Realizacja zadań przez Straż Miejską
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 8
1.2. Zmotoryzowanych – 83
2. Przyjęto 330 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 – 131
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 29

4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 34
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 61
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 36
5.

Czynności administracyjno – porządkowe:

5.1. Doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 5 nieruchomości.
6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 63 sprawców wykroczeń.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 51 sprawców wykroczeń.

8.

Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 3 sprawach o wykroczenie.

9.

Z badania stanu trzeźwości skorzystały 62 osoby.

10. Na terenie ogrzewalni przebywało 298 osób, w tym 21 kobiet.
11. Codziennie zabezpieczano teren ogrzewalni przy ul. Północnej (4 strażników na dobę).
12. Przeprowadzono 3 prelekcje w placówkach oświatowych.
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
decyzje o rejestracji
zmiany w dowodach rejestracyjnych
wyrejestrowania
zgłoszenia zbycia
wydane prawa jazdy
profile kandydatów na kierowców
decyzje o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy
wnioski do CEiDG
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
zameldowania i wymeldowania
zaświadczenia o zameldowaniu
udostępnienia danych o zameldowaniu
decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu
wydane dowody osobiste
unieważnione dowody osobiste

1423
558
108
269
229
132
24
200
17
235
44
265
18
360
692

Wydano 28 kart dla nowych pasażerów i 30 duplikatów – razem 58 kart jastrzębianina.
W sumie wydano 9526 kart, do tego 1035 duplikatów co razem daje 10 557 dyskietek.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 94, małżeństwa - 21 , zgony – 77.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1637.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 698.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 16.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 4.

Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

W lutym 2019 roku:
 stopa bezrobocia w Polsce: 6,1%,
 stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,5%,
 stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,4%,
 stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,4%.
W marcu 2019 roku:
 w ewidencji znajdowało się 1439 osób bezrobotnych, w tym 900 kobiet (63%),
 zarejestrowano 300 bezrobotnych, dokonano 355 wyłączeń z ewidencji tut.
Urzędu,
 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 138,
 liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 244,
 wpływające oferty pracy nadal najczęściej dotyczyły zawodów górniczych,
handlu, budownictwa, gastronomii oraz produkcji.
2

Wybrane działania
2.1





2.2



Usługi i instrumenty rynku pracy
zawarto 65 umów na aktywizację zawodową 70 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, kształcenie ustawiczne dla
pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
kontynuowano aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.
Zatrudnianie cudzoziemców
wydano 2 Informacje Starosty (Test rynku pracy), na 3 stanowiska pracy,
zarejestrowano 231 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej

1. W ramach programu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” wydano 5536 kart.
2. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 130 dzieci.
Na przyjęcie oczekuje 40 dzieci.
3. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad
26 podopiecznymi. Liczba oczekujących to około 90 osób dorosłych, powyżej 25. roku
życia.

4. Ogłoszono konkurs ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:
„Zdrowy senior” oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu piersiowego.
5. Wydano 81 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Wypłacono 773 dodatki mieszkaniowe na kwotę 172.800,39zł.
6. Wydano 204 decyzje w sprawie dodatków energetycznych na kwotę 2.780,67zł.
7. Odbyło się spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Realizacja zadań przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
Udzielono 164 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 3 wnioski do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Dane za okres
01.03.2019 –
31.03.2019
poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych
liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

Dane za okres
01.01.2019 –
31.03.2019

świadczenie
wychowawcze
"500+"

świadczenia
rodzinne i zasiłek
świadczenia z
świadczenie
dla opiekuna oraz
funduszu
dobry start
świadczenie z
alimentacyjnego
"300+"
ustawy "za
życiem"

3 437 323,29 zł

1 657 623,14 zł

221 457,86 zł

0,00 zł
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świadczenie
wychowawcze
"500+"

świadczenia
rodzinne i zasiłek
świadczenia z
świadczenie
dla opiekuna oraz
funduszu
dobry start
świadczenie z
alimentacyjnego
"300+"
ustawy "za
życiem"

poniesione z budżetu
państwa wydatki na
świadczenie

10 354 250,80
zł

4 949 713,98 zł

684 673,03 zł

4 500,00 zł

liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba uprawnionych

20 747
4 899
6 845
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3 463
5 109
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15
x
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liczba dzieci
pierwszych
liczba dzieci kolejnych
liczba wydanych
decyzji

1 748

x

x

x

5 117

x

x

x
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x

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 116 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 258 środowiskach.
2. Podjęto 25 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 55 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 16
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie 79 grup roboczych.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 141 środowisk.
5. Przeprowadzono 3 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 „Posiłek w szkole i domu”, zasiłki okresowe,
zasiłki stałe - objęto 635 świadczeniobiorców, wypłacono 1472 świadczenia.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 375 069,36 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych - objęto 554 osoby na kwotę 80 467,98 zł.
8. Wydano 212 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywało 66 osób, a kwota wypłaconych wynagrodzeń
to 18 475,80 zł.
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla
6 opiekunów prawnych na łączną kwotę 2 586,44 zł.
11. Na terenie miasta funkcjonowało 135 rodzin zastępczych, w których przebywało 186
dzieci. Wydano 10 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 177 766,50 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
12. Zorganizowano 17 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
13. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500
plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to
72 370,97 zł.
14. W noclegowni przebywało 27 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 10
bezdomnych mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku przebywało 8 bezdomnych kobiet w tym
3 dzieci.
15. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 111 osób. Wydatkowano kwotę
63 122,55 zł.

16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto
4 osoby. Wydatkowano kwotę 6 895,00 zł.
17. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 70 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
194 407,96 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
18. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 12
osób.
19. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – złożonych zostało 12 wniosków, wypłacono dofinansowanie
5 wnioskodawcom i 4 opiekunom na łączną kwotę 8 317,00 zł.
20. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - wpłynęło 9 wniosków.
21. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – nie wpłynął żaden nowy
wniosek, wypłacono 2 wnioskodawcom dofinansowanie w łącznej wysokości 2 600,00
zł.
22. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 21 wniosków. Wydatkowano kwotę 17 781,00 zł.
23. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 51 konsultacji psychologicznych na
miejscu oraz 2 w terenie, udzielił 6 porad prawnych. Przeprowadzono 38 zespołów do
oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej w dziale pieczy zastępczej oraz wydano
1 opinie o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
24. Realizacja projektów:
- „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój”
- „Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych
dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
- „O krok do przodu”
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 7.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 61.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 11.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1002 dokumenty.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 16 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 50 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 294 osoby z zakresu normy ISO27001:2013 i ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 295 osób w zakresie normy ISO9001:2015.
6. Przeszkolono 11 osób z zakresu BHP.

Realizacja zadań w zakresie kontroli audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym
- Szkole Podstawowej nr 10
- Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
- Ośrodku Pomocy Społecznej
- Publicznym Przedszkolu nr 8
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Klubie Sportowym GKS 1962 Jastrzębie
- Szkole Podstawowej nr 15
- Szkole Podstawowej nr 4
- Publicznym Przedszkolu nr 12
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w dziedzinie
edukacji. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofert należy składać do
6.05.2019 r. - kwota do realizacji: 15 450,00 zł.
2. Odbyło się bezpłatne szkolenie, w którym uczestniczyło 39 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
3. Wpłynęły 3 oferty organizacji pozarządowych na realizację działań w dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia.
4. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych można było skorzystać z Mobilnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
5. Odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Realizacja zadań przez biuro rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 16 konsumentów oraz udzielono
135 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 7 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 4377,39 zł.
2. Udział w 25. Międzynarodowych Targach Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego
i Żeglarskiego „Globalnie” w Katowicach, gdzie część wystawy stanowiła ekspozycja
Jastrzębia-Zdroju.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Wszystkie placówki szkolne oraz 18 z 23 przedszkolnych przystąpiło do trwającego w
kwietniu strajku nauczycieli. Udziału w akcji strajkowej nie brały Publiczne
Przedszkola nr: 2, 7, 8, 18 i 23 oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Przez trzy
pierwsze dni w Szkołach Podstawowych nr 9, 16 i 21 nauczyciele strajkowali,
natomiast uczniowie uczęszczali na rekolekcje. Nieliczni uczniowie, którzy zgłaszali
się do placówek na terenie naszego miasta, korzystali z zajęć świetlicowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mieli możliwości
zaopiekowania się własnymi dziećmi, miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowało specjalną
ofertę dodatkowych zajęć organizowanych przez MOK, MOSiR i MBP.
2. Podpisano umowę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach o udzielenie dotacji
podmiotowej z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, realizowaną przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim Grupa Jastrzębie-Zdrój. Kwota dotacji
wynosi 40.000,00 zł, a pierwsza transza w kwocie 23.000,00 zł została wypłacona
2 kwietnia br.
3. 4 i 5 kwietnia br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów w publicznych
przedszkolach nr 7 i 13, szkołach podstawowych nr 5, 15 i 20 oraz w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. We wszystkich placówkach wyłoniono kandydatów na
dyrektorów – w Publicznym Przedszkolu Nr 13, Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej są to dotychczasowi dyrektorzy, w pozostałych
placówkach – nowe osoby.
4. Trwają prace związane z analizą wniosków pracodawców ubiegających się o środki
Funduszu Pracy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
którzy ukończyli naukę zawodu / przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Łączna
kwota dotychczas przyznanych dofinansowań wyniosła 8 081,00 zł.
5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie edukacji na rok 2019, do którego mogły przystąpić: organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę
15 450,00 zł. Termin składania ofert upływa 6 maja br.
6. Miasto Jastrzębie-Zdrój 18 kwietnia zawarło umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w kwocie 18 700,00
zł zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów
śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019. Z dofinansowania skorzysta 43 uczniów.
7. Miasto po raz trzeci przystąpiło do Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Jest to ostatni rok
funkcjonowania w/w programu. Do programu zgłoszono 4 szkoły podstawowe z terenu
Miasta. Kwota dotacji, o którą zawnioskowało miasto wynosi 53 200,00 zł. Zgodnie
z wymogami programu miasto zabezpieczyło wkład własny do zadania w kwocie
13 300,00 zł. Termin rozpatrzenia wniosków określono do 15 maja br.
8. Wypłacone zostaną dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w
zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki
społecznej dla niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2 poradni
logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w
wysokości 987 499,52 zł.

Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Rozpatrzono wniosek zgodnie z procedurą i udzielono dotację na „Prace konserwatorskie
kamiennego krzyża męki pańskiej z 1855 r. przed kościołem pw. Wszystkich Świętych
w Szerokiej” w kwocie 26.943,63 zł.
2. 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 312.150,00
zł.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
31.03.2019 r. w kinie „Centrum” w ramach cyklu Teatr Rodzinny najmłodsi mieszkańcy miasta
mogli obejrzeć spektakl „Trąba słonia Salomona”.
7.04.2019 r. w Domu Zdrojowym wystąpił zespół „Fractal Ensamble” podczas kolejnego
koncertu kameralnego.
W dniach 12-14.04.2019 r. na parkingu przed MOK-iem odbył się Jarmark Wielkanocny.
Mieszkańcy miasta mogli zaopatrzyć się w różnego rodzaju wyroby rzemieślnicze i produkty
regionalne. Ponadto program obejmował występy zespołów: B.A.R., AGGA oraz TYLE
SŁOŃCA oraz warsztaty artystyczne dla dzieci.
WSPÓŁORGANIZACJE
28.03.2019 r. – Noc maturzystów – kino „Centrum”;
8.04.2019 r. – Koncert charytatywny „The Backwards” – kino „Centrum”.
WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
GALERIA EPICENTRUM
Do 29.03.2019 r. 70 lat Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego
Seniora w Rydułtowach – wystawa rysunku, malarstwa i rzeźby.
5-30.04.2019 r. „Inspiracje i ekspresje” wystawa malarstwa Maryli Janiszewskiej-Gromady.
GALERIA HISTORII MIASTA
Do 29.03.2019 r. „Rzeźba w drewnie w twórczości Ryszarda Konasa i Marka Mocko”.
1.04-31.08.2019 „Wszyscy święci” rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego.
Wystawy stałe:
 „Chata śląska”
 „Historia węglem pisana”
 „Henryk Sławik z Szerokiej”
 „Moje M”

Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 165 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY:
 Kopiowanie zdjęć z telefonu lub aparatu – warsztaty komputerowe w ramach
Surfującego Seniora
 Stoliki językowe – nauka języka w Twojej Bibliotece
 Ulotne chwile życia piórem zatrzymane – wieczór poezji Bogusławy Magdaleny
Pala
 Odkurzamy klasyków: Jorge Luis Borges – literackie prezentacje przy filiżance
kawy
 Powstania Śląskie – wykład z cyklu Ciekawe historie
 33 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych
WYSTAWY:
 Żywy album przyrody – wystawa fotografii autorstwa członków Związku Polskich
Fotografów Przyrody Okręgu Śląskiego
 Z cyklu Zwierzęta – wystawa obrazów Amelii Augustyn
DLA DZIECI:
 ROBOWIECZÓR Z ANDERSENEM *
W programie: spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, warsztaty robotyczne,
warsztaty plastyczne, zabawy kreatywne
 Dziewczynka z zapałkami – teatrzyk w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1. Odbyły się 2 turnieje eliminacyjne do XXII edycji Rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole
przedszkole”. Do udziału w Rambicie zgłosiło się 16 przedszkoli z naszego miasta, w
czterech turach dzieci walczyły o miejsce w marcowym finale Rambitu. Na początku maja
odbędą się kolejne eliminacje oraz finał zmagań przedszkolaków.
2. Na Krytej Pływalni LAGUNA odbył się III Pływacki test COOPERA, w teście
wystartowało około 40 uczestników, którzy przepłynęli razem około 17 km.
3. Imprezy w hali widowiskowo-sportowej wraz z liczbą uczestników
- TVS PARADA GWIAZD – 700
- BIEG PAPIESKI – 500
- KONWENT TATOO - 500
- Mecz Jastrzębski Węgiel – SKRA BEŁCHATÓW – 2000
Spotkania i narady
2 narady z zastępcami prezydenta
2 narady komunalne
3 narady z wnioskami
Zebranie sprawozdawcze OSP Bzie

Noc Maturzystów
Zebrania wyborcze
Wyborcze posiedzenie plenarne Stowarzyszenia „Olza”
V Europejski Kongres Samorządów
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych
Spotkania wielkanocne
Spotkanie w Warszawie z cyklu Rozwój Gospodarczy Miast

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

