Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2019 r.
IP. 0057.00005.2019

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 30 maja 2019 roku
Od 25 kwietnia do 30 maja zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
W okresie od 25. kwietnia do 24. maja 2019 roku podjęłam 3 zarządzenia w sprawie zmiany
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 5 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 kwotę 693 319,81 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Miasta na dzień 24.05.2019 rok
kształtuje się następująco:
1. dochody ogółem wynoszą 466 390 468,21 zł,
2. wydatki ogółem wynoszą
542 383 731,21 zł,
3. przychody wynoszą
76 194 280,00 zł,
4. rozchody wynoszą
201 017,00 zł.
Złożyłam również projekt uchwały zwiększający:
1. dochody o kwotę
3 241 270,00 zł,
2. wydatki o kwotę
4 873 270,00 zł,
3. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 632 000 zł.
Nadmieniam, że projekt ten będzie zmieniony w formie autopoprawki.
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. Przebudowa ulicy Dunikowskiego.
3. Odwodnienie ul. Stawowej.
4. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym.
6. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowa.
7. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju - I etap.
8. Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. – budowa drogi.
9. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
10. Remont budynku przedszkola PP18 – w ramach dostosowania budynku do przepisów
p.poż.
11. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju.

12. Przebudowa SP 1 i budowa PP 7.
13. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu w Jastrzębiu-Zdroju w ramach
zadania: Ćwiczenie nie zna granic.
14. Remonty rowów przydrożnych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju.
15. Parking przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu- Zdroju.
16. Dostawa przenośnego zestawu do street workout w Jastrzębiu- Zdroju w ramach
zadania: Ćwiczenie nie zna granic.
17. Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Rajska,
Moszczenicka.
18. Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego - Okopowa w Jastrzębiu – Zdroju.
Trwa projektowanie:
1. Projekt budowlany i wykonawczy skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Graniczną
i ul. Północną w Jastrzębiu-Zdroju – sporządzanie wniosku o pozwolenie na realizację.
2. Projekt budowy chodnika przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju.
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 w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Projekt dostosowania budynku dawnego PEC do potrzeb UP i MZOSiP.
10. Projekt adaptacji w budynku dawnego ZS nr 7 na cele edukacyjne.
11. Projekt wiaduktu al. Piłsudskiego i procedura uzyskania pozwolenia na realizację.
Trwają procedury przetargowe:
1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 wraz z przebudową i
zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Projekt budowy chodnika przy ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w
ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/A, III/B, III/C, III/D.
4. Pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją projektu Rowerem po żelaznym
szlaku.
5. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad realizacją projektu Rowerem po żelaznym
szlaku.
6. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Remont nawierzchni ulic – ul. Grodzka w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia- Zdroju.
10. Kreatywna strefa gier na osiedlu Chrobrego w Jastrzębiu –Zdroju.
11. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój - ul. Bogoczowiec.
12. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdroj - ul. Marusarzówny - Aleja
Jana Pawła II.
13. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój - ul. Gajowa.
14. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój - ul. Cieszyńska.
15. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój - ul. Powstańców Śląskich.
16. Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój - ul. Fredry.

17. Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa
w Jastrzębiu-Zdroju.
18. Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2, (dawny ZS nr 7) dla potrzeb
edukacyjnych.
Realizacja zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości
1. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Kwota odpracowanych zaległości do dnia 30.04.2019 r. wynosi 378.471,88 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za
lokale mieszkalne korzystają 2 osoby. Obie spłaciły zaległość z obecnie zajmowanych
lokali, wywiązują się z terminowej opłaty należności.
III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku
z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu
odpracowania zobowiązań w kwietniu 2019 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 6
2. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych 3. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie – użytecznych - 8
IV. Działalność bieżąca wykonywana od 15.04.2019 – 22.05.2019 r.
INWESTYCJE PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE PRZETARGOWEJ
1. 1 Maja 61 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu
użytkowania i dostosowania obiektu użytkowanego przez Przedszkole Specjalne do
obecnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie
unieważnione.
2. Gagarina 116 – roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku oraz zlecenie
nadzoru inwestorskiego. Postępowanie unieważnione.
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 kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku przy ul. Niepodległości 61.
7. Szarych Szeregów 1-3-5 – sporządzono i złożono wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat dla
inwestycji związanej ze zmianą sposobu użytkowania części budynku dla inwestycji
„Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w

Jastrzębiu-Zdroju na lokal komunalny dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych”.
8. 1000-lecia 15 - sporządzono i złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o
finansowe wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat dla inwestycji
związanej ze zmianą sposobu użytkowania części budynku dla inwestycji Zmiana
sposobu użytkowania lokalu użytkowego na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju na lokal
komunalny wraz
z remontem mieszkania.
REMONTY WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE
1. Remont 3 lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294,
ul. Gagarina 108 i ul. Stodoły 54;
2. Pszczyńska 292 - remont głównej tablicy rozdzielczej z wymianą podzespołów oraz
opomiarowania oraz wymiana uszkodzonych przęseł w ogrodzeniu na placu zabaw
wraz z malowaniem ławek i wymianą zdewastowanych urządzeń zabawowych;
3. Niepodległości 61 - remont posadzek w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach
przynależnych;
4. Zielona 20 - dostosowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych do
obowiązujących przepisów.
POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE:
ROBOTY BUDOWLANE:
1. „Usuwanie usterek instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania
w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych”. Data składania i otwarcia
ofert: 23.05.2019 r.
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:
ROBOTY BUDOWLANE:
1. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby
budownictwa socjalnego”. Postępowanie unieważnione.
2. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5
w Jastrzębiu-Zdroju". Postępowanie unieważnione.
POSTĘPOWANIA W TOKU:
ROBOTY BUDOWLANE
 1. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5
w Jastrzębiu-Zdroju". Data składania i otwarcia ofert 07.05.2019 r.
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA WYKONANE OD 18.04.2019.
DO 22.05.2019 r.
1. Przekazano w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym przy
ul. Szkolnej 5.
2. Przejęto 1 lok. mieszkalny, 4 lok. socjalne, 1 lok. użytkowy.
3. Przekazano 1 lok. socjalny.

Realizacja zadań przez Wydział Funduszy Pomocowych
1. Przygotowano „Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”. Dokument powstał w
oparciu o dane na temat realizacji poszczególnych działań i projektów, uzyskane w
formie karty raportu monitoringowego.
2. 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.
3. 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. W
związku z trwającym w miesiącu kwietniu br. strajkiem nauczycieli wysłano do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pismo z prośbą o wydłużenie
terminu realizacji projektu ponieważ istnieje
zagrożenie w realizacji zajęć
dydaktycznych.
4. 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. W
związku z trwającym w kwietniu strajkiem nauczycieli wysłano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pismo z prośbą o wydłużenie terminu
realizacji projektu ponieważ istnieje zagrożenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
5. 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.
6. Trwa realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości –
zwiększenie
atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzę
biu – 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.
7. Trwa realizacja projektu pn. 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 20142020, 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. „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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. „Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” cztery razy zamieszczono na
platformie zakupowej zapytanie ofertowe na zakup Regału przepływowego Picking lub
równoważnego
z jednym poziomem grawitacyjnym. Nie otrzymano żadnych ofert. W związku z
powyższym wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu
realizacji zadania: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby pracowni dla
zawodu
technik
logistyk
w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
15. 24.05.2019 ogłoszono nieograniczony przetarg na dostawę sprzętu dla Zespołu Szkół
nr 2 dla pracowni technik ekonomista – planuje się doposażyć pracownię w sprzęt
komputerowy
16. Trwa realizacja transgranicznego projektu pn. „Ćwiczenie nie zna granic”
realizowanego przez nasze miasto i czeską Karwinę. W ramach projektu powstaje
siłowania z elementami workoutu na os. Zofiówka. Elementem projektu są również
działania miękkie, kierowane do społeczności lokalnej. 21.05 br. w Szkole Mistrzostwa
Sportowego oraz w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się warsztaty street workoutu,
zachęcające młodzież do aktywności sportowej. Warsztaty przeprowadziła grupa
polskich (sekcja Street Workout Fitness MOSiR Jastrzębie-Zdrój)
i
czeskich (Workout SSTAS Karwina) zawodowców, uprawiających na co dzień Street
Workout/kalistenikę. Zaprezentowali oni swoje umiejętności, pokazując młodzieży
idealny sposób na harmonijne rozwijanie sylwetki, siły oraz koordynacji ruchowej.
Pokazy te połączone były z wykładem i instruktażem dotyczącym prawidłowego
wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Warsztaty cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem wśród uczniów, wielu z nich miało okazję wykonać prezentowane
ćwiczenia pod okiem zawodowców. Z końcem czerwca planowane jest otwarcie
inwestycji (siłownia na os. Zofiówka), podczas którego mieszkańcy będą mieli okazję
zobaczyć zawodowy street workout w wykonaniu w/w grup.
17. Miasto Jastrzębie-Zdrój, z czeskimi miastami Karwiną i Hawierzwem złożyło do
dofinansowania transgraniczny projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic”, którego celem
jest wsparcie
i doposażenie jednostek Straży Miejskich w
trzech miastach. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny kwalifikowalności,
prowadzona jest w tym zakresie korespondencja z Instytucją Zarządzająca.
18. Trwa realizacja projektu pn. „Razem przeciw powodzi”. W ramach projektu miasto i
KMPSP
w Jastrzębiu-Zdroju doposażyło się zestaw kontenerowy

przeciwpowodziowy (samochód specjalistyczny - nośnik kontenerów wymiennych,
kontener z pełnym wyposażeniem przeciw powodziowym, kontener do wywozu
materiałów sypkich, łódź płaskodenną wraz z przyczepą i osprzętem, piłę mechaniczną
i motopompę pływającą – która, po ostatnich deszczowych dniach, obecnie jest
wykorzystywana na terenach dotkniętych podtopieniami. Koszt całkowity jastrzębskiej
części projektu wyniósł ok. 1.458.303, 97 zł
Ostatnim działaniem projektowym jest organizacja transgranicznych ćwiczeń
zgrywających, które zaplanowane są na 22.06 br. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem tego wydarzenia.
19. Trwa realizacja projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”. Obecnie w
tłumaczeniu (pl-cz) znajduje się zaktualizowany podczas warsztatów branżowych
„Program partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”, w
którym znalazły się podzielone na obszary tematyczne potencjalne transgraniczne
projekty miast. Dokument ten służy wsparciu merytorycznemu w procesie ubiegania
się o środki zewnętrzne dedykowane projektom wspierającym współpracę
transgraniczną. Jest jednym z załączników wzmacniającym podczas oceny eksperckiej,
wniosek aplikacyjny.
20. Trwają prace związane z realizacją projektu „Zintensyfikowanie współpracy
transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”. Aktualnie
przygotowywana jest konferencja podsumowująca projekt, prezentująca jego efekty.
Tworzony jest program merytoryczny, zapraszani są prelegenci. Konferencja
planowana jest z końcem czerwca br. w Jastrzębiu-Zdroju.
21. Projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina” jest w fazie rozliczania,
aktualnie trwają prace sprawozdawczorozliczeniowe związane
z przygotowaniem raportu końcowego za
stronę polską i czeską, co leży w obowiązku lidera – m. Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja zadań w zakresie architektury:
W w/w okresie wydano:
- pozwoleń na budowę – 56
- zgłoszeń robót budowlanych - 23
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 38

Realizacja zadań przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego:
 wydał 255 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
















wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
wydał 1 informację o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
wydał 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
sprzedał bezprzetargowo nieruchomość nr 506/36 o powierzchni 0,0281 ha, położoną w
obrębie Ruptawa przy ul. Wyzwolenia w celu poprawienia zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej,
wydał 4 decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
prowadzi postępowania w celu określenia prawa do środków pieniężnych
pozostawionych na rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn
określonych w art. 59a ustawy Prawo bankowe,
wydał 1 decyzję określającą wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału
nieruchomości położonej w rejonie ulicy Okopowej,
prowadzi 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.,
wydał decyzję w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Borynia w związku
z planowaną inwestycją celu publicznego realizowaną przez Jastrzębską Spółkę
Węglową S.A.,
ustanowił służebność 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.,
sporządził zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aportem
Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej
położonej przy ul. Norwida,
sporządził korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność: Skarbu Państwa, Miasta oraz własność Powiatu,
prowadził 10 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiącej własność Miasta lub Skarbu Państwa,
prowadził 8 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
- trwają końcowe prace nad „Raportem o stanie miasta”,
- na bieżąco udzielane są informacje o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych
inwestorów (greenfield i brownfield),
- przygotowano dokumentację i wytyczne do programu „Lokal na start”,
- pracownik wydziału brał udział w kolejnych posiedzeniach Zespołu Regionalnego dla
inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim,
- rozpoczęto prace na aktualizacją i uatrakcyjnieniem użyteczności zakładki „Strefa biznesu”
na stronie internetowej miasta.
- przygotowano dokumentacje związaną z powołaniem Rady Biznesu II kadencji przy
Prezydencie Miasta,

- prowadzone są konsultacje z partnerami zewnętrznymi związane z poszukiwaniem źródeł
finansowania na realizację projektów strategicznych miasta,
- przygotowano propozycje projektów w związku z aktualizacja Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020 +” oraz propozycje oczekiwanych i zasadnych
obszarów wsparcia w ramach przyszłego RPO WSL.

Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii.
1.
W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju ...” :
- zawarto umowę na świadczenie usług Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru.
2.
Zamówiono moduł rozbudowujący system GEOPORTAL2 o funkcjonalność
wspomagania koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z
wdrożeniem usługi sieciowej polegającej na internetowej obsłudze narad koordynacyjnych
oraz szkoleniem użytkowników systemu.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 22 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów, oraz
przeprowadzono 42 postępowania administracyjne dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia
drzew i krzewów.
2. Zawarto 30 umów w tym: 27 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne
urządzenia grzewcze), 1 umowa na realizację zadania publicznego pn. „Ci co skaczą
i fruwają na nasz plener zapraszają”, 1 umowa dotycząca opracowania Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024 oraz 1 umowa
dotycząca realizacji obszarowa inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój. Rozliczono 22 umowy dotacyjne na kwotę 66.591,18 zł.
3. Wydano 26 zaświadczeń dotyczących: objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
4. Wydano 39 kart wędkarskich oraz dokonano 10 rejestracji sprzętu pływającego
służącego do celów wędkarskich.
5. Dokonano 3 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
6. Przyjęto: 1 zgłoszenie instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia
7. Projekt „Łączymy z energią”, do którego aplikował Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego, w ramach, którego z naszym miastem aplikowało jeszcze 9
gmin, uzyskał najwięcej punktów. Dofinansowaniem w kwocie 2,4 mln zł objęte
zostaną instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły pelletowe, dla 177 właścicieli
nieruchomości.

Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Do Urzędu Miasta wpłynęło 150 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. Wydano 55 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 270 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wygenerowano 8 tytułów wykonawczych w ramach postępowania egzekucyjnego
dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rozliczono 46 faktury.
6. Wpłynęło 4 wnioski o wycinkę lub pielęgnację drzew na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wycięto 21 szt. drzew.
7. Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie:
 Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
 Utrzymania letniego miasta.
8. Usługa dodatkowa: 25.04.2019 do 24.05.2019
- Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiące odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęły 24 zlecenia
- Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości do PSZOK – wpłynęło 6 zleceń.
9. W miesiącu marcu 2019r. przyjęto w punkcie PSZOK 256,152 odpadów zielonych oraz
budowlanych i rozbiórkowych.
10. W miesiącu kwietniu 2019r. odebrano z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2 590,530 Mg
odpadów komunalnych.

Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
I. Inwestycje i remonty:
1. Zakończono prace związane z wykonaniem projektu budowlanego rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Okrzei. Łączny koszt wyniósł 147 600.00 zł brutto.
2.Trwają prace przy budowie wodociągu do budynku kwarantanny (budynek "D") na
Schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida.
II. Działalność bieżąca:
1. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 135 347,16 zł.
2. Sprzedano 53,64 m3 drewna opałowego za kwotę 4 740,32 zł.
3. Zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci, z których zebrano łącznie 2,2 tony odpadów.
4. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 47,5 ton odpadów.
5. Wykonano 100 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego,
25 interwencje związane z awariami sygnalizacji świetlnych, 4 interwencje dotyczące
napisów nazw osiedli.
6. Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 21 psów, 18 psów adoptowano, a 10
psów zwrócono właścicielom.
7. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 23 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 7 sztuk drzew oraz pielęgnacji drzew w ilości 22 sztuk w parku
zdrojowym.
10. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych o łącznej pow. 29 781 m2.
11. Wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida i ul. Bednorza
oraz na parkingu strzeżonym o łącznej pow. 39 000 m2.
12. Przygotowano pomnik przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i ul. Niepodległości do
obchodów uroczystości święta 3 Maja.
13. Zakończono mycie poszycia dachowego wraz z rynnami wiaty targowej na targowisku
miejskim przy ul. Arki Bożka za kwotę 8 364,00 zł.

Realizacja zadań przez Straż Miejską
1. Wystawiono patroli :
1.1. Pieszych – 16
1.2. Zmotoryzowanych – 108
2. Przyjęto 508 zgłoszeń od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 21 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 147
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 62
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 73
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 83
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 37
5. Czynności administracyjno – porządkowe :
5.1. Doprowadzono 4 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrole palenisk pieców na terenie 1 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 57 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 53 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 169 osób.
10. Na terenie Ogrzewalni przebywało 82 osoby, w tym 6 kobiet.
11. Do 30 kwietnia zabezpieczano teren Ogrzewalni przy ul. Północnej (4 strażników/dobę)
12. Przeprowadzono prelekcje w 2 placówkach oświatowych
13. 21 maja br. przeprowadzony został Turniej Strzelecki o Puchar Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój na strzelnicy Zakładu Karnego. W turnieju brały udział władze miasta,
dyrektorzy, kierownicy, prezesi zakładów pracy, naczelnicy wydziałów UM oraz
pracownicy zakładów pracy zajmujący się sprawami obrony cywilnej.
14. Zabezpieczono wspólnie z Policją 4 imprezy na terenie miasta:
- Rajd Rowerowy "Pierwszy Dzwonek",
- Rodzinny Piknik ekologiczny w hali Widowiskowo Sportowej,
- przemarsz mieszkańców z okazji "Dnia Flagi Rzeczypospolitej",
- mecz piłki nożnej GKS 1962 Jastrzębie S.A.- ŁKS Łódz (imprez podwyższonego ryzyka)

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji:
decyzje o rejestracji
zmiany w dowodach rejestracyjnych

1573
565

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

104
315
216
145
22
208
33
438
88
394
23
708
575

Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 157, małżeństwa - 30 , zgony – 93.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1533.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego – 524.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 30.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 8.
Powiatowy Urząd Pracy
Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
W marcu 2019 roku:
 stopa bezrobocia w Polsce: 5,9%,
 stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,4%,
 stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,2%,
 stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,2%.
W kwietniu 2019 roku:
 w ewidencji znajdowało się 1395 osób bezrobotnych, w tym 872 kobiety (62%),
 zarejestrowano 262 bezrobotnych, dokonano 306 wyłączeń z ewidencji tut.
Urzędu,
 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 143,
 liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej: 204,
 wpływające oferty pracy najczęściej dotyczyły zawodów górniczych, handlu,
budownictwa oraz produkcji.
Wybrane działania od 19 kwietnia 2019r. do 24 maja 2019r.:
Usługi i instrumenty rynku pracy
 zawarto 90 umów na aktywizację zawodową 112 osób zarejestrowanych jako
bezrobotne,
 zawarto 6 umów na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i
pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 prowadzono nabory wniosków na: staże, prace interwencyjne, doposażenie
utworzenia miejsca pracy, podjęcie własnej działalności gospodarczej, bon na



zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenie indywidualne oraz na realizację zadań ze
środków PFRON,
kontynuowano aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Zatrudnianie cudzoziemców
 wydano 4 Informacje Starosty (Test rynku pracy), na 43 stanowiska pracy,
 zarejestrowano 167 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi,
 wydano 3 zezwolenia i 1 przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.
Inne istotne wydarzenia
 W dniu 24.05.2019r. w hali sportowej „Omega” odbyły się Targi Pracy i
Przedsiębiorczości, zorganizowane pod Patronatem Prezydent Miasta JastrzębieZdrój Anny Hetman. W Targach wzięło udział 60 wystawców, w tym 43 firmy i 17
instytucji. Przedstawiono ponad 1500 ofert pracy oraz propozycji szkoleniowych i
edukacyjnych. Oferty pracy dotyczyły głównie następujących branż: produkcja,
usługi, górnictwo, handel. Z ofertą wystąpiły także firmy proponujące pracę za
granicą w szczególności w Niemczech i Czechach. Ponadto zainteresowane osoby
mogły skorzystać
z bezpłatnych porad w ramach punktów konsultacyjnych
utworzonych przez ZUS, Urząd Skarbowy oraz Straż Graniczną.
Realizacja zadań przez Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej
W okresie od 24 kwietnia 2019r. do 23 maja 2019r. w Wydziale Polityki Społecznej i
Mieszkaniowej, prowadzono i załatwiano sprawy należące do jego zadań i obowiązków.
1. Wydano 119 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Wypłacono 770 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 171.716,40zł.
2. Wydano 22 decyzje w sprawie dodatków energetycznych, na kwotę : 331,46zł.
3. Od dnia 22 marca br. Wydział na bieżąco wydaje Karty Dużej Rodziny jak również Karta
Miejska Rodzina 3+.
Polityka Społeczna i Zdrowie:
1. W ramach realizowanego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój programu ,,Ogólnopolska Karta
Seniora” seniorzy, tj.: osoby po 60 roku życia zameldowani na terenie Miasta JastrzębieZdrój, mogą otrzymać ,,Ogólnopolską Kartę Seniora”. Program cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony uprawnionych mieszkańców miasta. Do 22 maja wydano
5623 karty.
2. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 132 dzieci. Na przyjęcie
oczekuje 40 dzieci- dane aktualne na 22 maja br.
3. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad 26
podopiecznymi. Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora liczba oczekujących to około
90 osób dorosłych, powyżej 25 roku życia.
4.
Na użytek Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono wysokiej klasy urządzenie medyczne
tj.: ultrasonograf z wyposażeniem. Koszt zakupu urządzenia: 399 600 zł
5.
Wyłoniono realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdrowy senior”
oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu piersiowego. Mieszkańcy miasta

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jastrzębie-Zdrój mogą korzystać z bezpłatnych badań w następujących placówkach
medycznych:
Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka narządu rodnego - wykonawca „MEDICUS 99”
Czuczman Spółka Jawna;
Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego– wykonawca:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” Sp. z o.o.;
Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia - wykonawca „MEDICUS
99” Czuczman Spółka Jawna;
„Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty”- wykonawca „MEDICUS 99”
Czuczman Spółka Jawna;
„Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego”- wykonawca „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna;
Mieszkanki powyżej 40 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych
badań mammograficznych lub USG piersi w ramach programu edukacji zdrowotnej,
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Program realizuje „MEDICUS 99”
Czuczman.
Realizacja zadań przez Pełnomocnika osób niepełnosprawnych:

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych od 25 kwietnia udzielił 173 porady osobom z
niepełnosprawnościami oraz skierował 2 wnioski do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
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Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
1. Pracownicy socjalni Ośrodka sporządzili 444 wywiady u klientów Ośrodka w celu
przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 263 środowiskach.
2. Podjętych było 28 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób
dorosłych.
3. Rodziny objęte pracą asystenta rodziny to 61 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 25
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 51.
Środowisk objętych wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” było 161.
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 „ Posiłek w szkole i domu”, zasiłki okresowe,
zasiłki stałe - objętych zostało 548 świadczeniobiorców, wypłacono 1 257 świadczenia.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 353 377,33 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (302 osób, w tym 15 osób bezdomnych), posiłek w postaci śniadania
wielkanocnego (39 osób), składki na ubezpieczenie zdrowotne (216 osób), zakup opału
wraz z dowozem (2 osoby), schronienie dla osób bezdomnych (21 osób w tym 7 kobiet
i 3 dzieci oraz 11 mężczyzn) schronienie dla osób bezdomnych z funduszu
alkoholowego (7 mężczyzn), 1 pochówek zbiorowy dzieci martwo urodzonych bez
względu na czas trwania ciąży.

Objętych w/w pomocą zostało łącznie 588 osób na kwotę 61 491,46 zł w tym:
 dożywianie osób i dzieci w placówkach oświatowych: 26 522,10 zł, w tym
22 015,30 zł budżet szkół
 posiłek w postaci śniadania wielkanocnego – 1 521,00 zł
 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 714,82 zł
 zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe na zakup opału z dowozem – 1 473,54 zł
 schronienie dla osób bezdomnych 16 002,00 zł
 schronienie dla osób bezdomnych z funduszu alkoholowego 3 990,00 zł
 pochówek zbiorowy dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży
– 1 268,00 zł
8. Wydano 978 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 19 065,10 zł.
10. Na terenie miasta funkcjonowało 138 rodzin zastępczych, w których przebywało 197
dzieci. Wydano 107 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 181 232,72 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 30 rodzin.
11. Zorganizowano 11 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
12. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500
plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to
78 419,66 zł.
13. W noclegowni przebywało 26 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 11
bezdomnych mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku przebywało 7 bezdomnych kobiet w tym 3
dzieci.
14. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 118 osób. Wydatkowano kwotę
65 135,40 zł.
15. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto 4
osoby. Wydatkowano kwotę 7 490,00 zł.
16. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej
poza terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 71 miesięcznie, łączna kwota wydatków –
176 758,10 zł
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 12
osób.
18. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – złożony został 1 wniosek, wypłacono dofinansowanie 6
wnioskodawcom i 4 opiekunom na łączną kwotę 9 419,00 zł.
19. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - wpłynęło 5 wniosków.
20. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu – wpłynęły 2 wnioski,
podpisano 2 umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości 1 800,00 zł
21. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – wpłynęły 2 wnioski, podpisano 1
umowę o dofinansowanie w wysokości żaden wniosek.

22. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 35 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 8 wnioskodawcom na łączną kwotę
23 297,80 zł.
23. Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pilotażowego programu „ Aktywny
Samorząd”. Realizowane są dwa moduły w ramach programu 10 kwietnia 2019r.
zostało wykonane sprawozdanie końcowe z realizacji programu „Aktywny Samorząd”
w 2018 roku, w którym wykorzystane środki w ramach obszarów programu w
wysokości 177 480,06 zł stanowiły 99,66 % od kwoty środków w wysokości
178 080,56 zł otrzymanych na to zadanie.
24 kwietnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę w sprawie realizacji
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019r. z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego otrzymał pierwszą transzę
środków w formie zaliczki w wysokości 192 552,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym na realizację:
- modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w
wysokości 134 750,00 zł
- modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w wysokości
46 050,00 zł oraz na:
- obsługę realizacji programu, w wysokości 9 040,00 zł;
- promocję programu, w wysokości 1 808,00 zł;
- ewaluację programu, w wysokości 904,00 zł;
Ponadto zostało złożonych 15 wniosków na realizację Modułu II, zostały wystosowane
pisma dotyczące oceny formalnej wniosków i aktualnie są przygotowywane umowy do
jego realizacji.
24. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 55 konsultacji psychologicznych na
miejscu oraz 5 w terenie, udzielił 8 porad prawnych. Przeprowadzono 42 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
.
25. Realizacja projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta JastrzębieZdrój” RPO WSL 9.2.5.
Wartość projektu 620 836,25 zł.
Okres realizacji 01.10.2017r. – 30.09.2019r.
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby placówki wsparcia dziennego,
- uzupełnienie wyposażenia mieszkania chronionego,
- kontynuacja pracy asystenta rodziny,
- kontynuacja pobytu 4 pełnoletnich wychowanek placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym przy Os. 1000- lecia
15D/10,
- kontynuacja pracy placówki wsparcia dziennego przy ul. Dunikowskiego 7 dla 47
dzieci i młodzieży wieku 3-17 lat,
- kontynuacja pracy asystenta osób niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi
w miejscu ich zamieszkania,
26. Realizacja projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU-nowoczesne
technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni
samodzielnych z podregionu rybnickiego” RPO WSL 9.2.5.
Wartość projektu 1 546 092 zł.
Okres realizacji 01.06.2017r.- 31.05.2019r.
- kontynuacja podłączenia 50 klientów Ośrodka do stacji monitorowania teleopieki.
27. Realizacja projektu „O krok do przodu” RPO WSL 9.1.6.

Wartość projektu 2 049 826,91 zł
Okres realizacji od 01.01.2018r. - 31.12.2020r.
- reintegracja społeczna 2 grupy uczestników Klubu Integracji Społecznej (11 osób),
- wypłata stypendiów szkoleniowych dla uczestników działań Klubu Integracji
Społecznej,
- kontynuacja działań Kawiarenki Klubu Integracji Społecznej- doradztwo zawodowe,
- kontynuacja pracy terapeuty uzależnień w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn,
- kontynuacja szkoleń zawodowych dla uczestników w Klubie Integracji Społecznej(kurs ECDL e-Citizen),
- kontynuacja treningów w mieszkaniu chronionym treningowym dla 4 osób
niepełnosprawnych- uczestników projektu.
28. Planowana realizacja projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz
świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia
w Jastrzębiu- Zdroju” RPO WSL 9.2.2.- RIT Zachodni.
Planowany okres realizacji 2021r.-2022r.
Wartość projektu 523 756,06 zł
29. Ponadto informujemy, że od października ubiegłego roku Polska Federacja Związkowa
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej prowadzi Ogólnopolski Protest
Pracowników Pomocy Społecznej. Jest on jak sami piszą odpowiedzią na wieloletnie
zaniedbania w sferze pomocy społecznej, ale także na trwające lekceważenie i
ignorowanie postulatów federacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Dotychczasowe nieinwazyjne metody protestu – Pikieta w Warszawie, Czarny Tydzień
w Pomocy Społecznej oraz pozostałe, były wydarzeniami bez precedensu w pomocy
społecznej.
W dniu 17.05.2019 r. Federacja przekazała informację oraz apel o udział w strajku
generalnym do każdego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum
pomocy w Polsce w tym do Naszego (pismo w załączeniu). Aby doszło do strajku
generalnego Federacja zachęca do wszczęcia procedury sporów zbiorowych
przewidzianej w ustawie.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 15.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 17.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
- w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1665 dokumentów
- zarejestrowano i rozpatrzono 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
- wydano 22 upoważnienia do zbiorów danych i do kluczy
- przeszkolono 7 osób z zakresu ochrony danych osobowych
- przeszkolono 20 osób z zakresu BHP
Realizacja zadań w zakresie kontroli audytu wewnętrznego
Trwają czynności kontrolne w:

Klubie Sportowym GKS 1962 Jastrzębie
Szkole Podstawowej nr 15
Szkole Podstawowej nr 4
Publicznym Przedszkolu nr 12
Publicznym Przedszkolu nr 11
Domu Pomocy Społecznej
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
I. Otwarte konkursy ofert
1) 06.05.2019 r. upłynął termin składania ofert na wspieranie zadań publicznych miasta
w dziedzinie edukacji. Na konkurs wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych, zostały
zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Dotację otrzymały
następujące organizacje pozarządowe:
• Fundacje „Światło-Życie” - tytuł zadania publicznego: Czuję, myślę, działam … - 2 450,00
zł.
• Stowarzyszenie Miłośników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w JastrzębiuZdroju - tytuł zadania publicznego: „V Międzynarodowy Konkurs Fletowy w JastrzębiuZdroju” - 3 000,00 zł.
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” – tytuł
zadania publicznego: „Nie pędzlem malowane” – 2 000,00 zł,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – tytuł zadania publicznego:
„Podróż za jeden uśmiech – WAKACJE 2019”– 8 000,00 zł.
2) Ogłoszono 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. Konkurs ogłoszono ponownie z uwagi, iż pozostały
niewykorzystane środki w budżecie wydziału. Termin składania ofert upływa 07.06.2019 r. Na
realizację konkursu przeznaczono kwotę: 47 845,00 zł.
II. Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu-Zdroju
Mobilny Punkt dostępny był w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, przy ul. Wrzosowej 12A. Doradztwo odbyło się 29.05.2019r.,
w godzinach: 12.00-14.30. Terminy najbliższych spotkań publikowane będą na bieżąco
na stronie internetowej miasta www.jastrzebie.pl w zakładce: organizacje pozarządowe.
Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje
na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej
2014-2020. Z poradnictwa mogą korzystać organizacje pozarządowe, osoby indywidualne
oraz przedsiębiorcy.
III. Rada Działalności Pożytku Publicznego
W Urzędzie Miasta odbyło się IV posiedzenie wybranej na nową kadencję Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Członkowie dyskutowali na temat
sytuacji jastrzębskiego III sektora. Najważniejszym punktem spotkania było omówienie
i
przyjęcie
sprawozdania
z
realizacji
Rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. Dokument został
zaopiniowany pozytywnie.
IV. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

15.05.2019 r., po zakończeniu procesu likwidacji, Stowarzyszenie Quo Vadis Jastrzębie
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28, 44-330 Jastrzębie-Zdrój zostało wykreślone
z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.
V. Ewidencja Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
W Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
działających w formie stowarzyszenia 17.05.2019 r. wpisano Towarzystwo Lekkoatletyczne
Athletics Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerska14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Celem
działania Klub jest:
1) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej
i dorosłych,
2) planowane i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe
i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu,
3) uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim,
4) angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
5) organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich zainteresowanych w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
7) organizowanie zainteresowanym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
8) zapewnienie oraz doszkalanie kadry instruktorsko – trenerskiej,
9) umożliwienie
objęcia
fachową
opieką
fizjoterapeutyczną,
żywieniową
oraz psychologiczną nad uzdolnionymi członkami Klubu,
10) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu,
11) ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu
wśród dzieci i młodzieży,
12) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury
fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie
obozów i zgrupowań,
13) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie treningów sportowych
i rekreacyjnych zarówno na rzecz swych członków jak i osób trzecich,
14) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń
dla swych członków jak i innych osób,
15) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce,
16) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu,
17) rozwój wolontariatu w sporcie,
18) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
19) opieka i pomoc dla utalentowanych zawodników czynnie uprawiających sport.
VI. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Referat Organizacji Pozarządowych opracował sprawozdanie z realizacji Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Jastrzębie-Zdrój, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedłożone Radzie
Miasta. Sprawozdanie jest wypełnieniem obowiązku ustawowego.
W załączeniu sprawozdanie
VII. Organizacja wydarzeń

Wydział Dialogu Społecznego przygotował Jastrzębski Dzień Rodziny, który
zaplanowano na 12.05.2019 r. W organizację wydarzenia zaangażowano MBP, MOK, MOSiR,
wydziały Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe, służby mundurowe. Niesprzyjające
warunki pogodowe, spowodowały, iż wydarzenie zostało odwołane. Część działań
przeniesiono na 30.06.2019 r., podczas którego zostanie zorganizowany Jastrzębski Dzień
Zwierząt. Wydział rozpoczął przygotowania do organizacji imprezy.
VIII. W zakresie Budżetu Obywatelskiego
Do 23 kwietnia br. można było składać wnioski z projektami zadań realizowanych
z Budżetu Obywatelskiego w rok 2020. Do tego czasu wpłynęło 85 wniosków; pozytywną
ocenę merytoryczną przeszło 61 wniosków. W 10 jednostkach pomocniczych miasta konieczne
jest przeprowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami w celu przegłosowania
poszczególnych projektów. Spotkania odbywać się będą pomiędzy 27 maja a 17 czerwca br.
IX. W zakresie obsługi jednostek pomocniczych miasta
Na bieżąco prowadzona jest obsługa osiedli i sołectw w zakresie bieżącej działalności;
zawierane są umowy na świadczenie usług artystycznych oraz dokonywane są zakupy
w związku z organizacją imprez.
Realizacja zadań przez biuro rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 20 konsumentów oraz udzielono
129 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 11 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 11.282,05 zł.
2. Udział w 19. Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu, gdzie część
wystawy stanowiła ekspozycja Jastrzębia-Zdroju.
3. Na zaproszenie miasta współpracującego Borszczów (Ukraina) przedstawiciele naszego
miasta wzięli udział w wizycie studyjnej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń z
urzędnikami tamtejszego magistratu oraz udział w dorocznym festiwalu regionalnym.
4. Przeprowadzono kampanie promującą Święto Flagi oraz współorganizowano to wydarzenie
miejskie.
5. Rozpoczęto kampanie promującą Dni Miasta 2019.
6. Przeprowadzono kampanię promocyjną podczas konferencji naukowo-technicznej
„Górnictwo perspektywy – zagrożenia” – m.in. wynajęcie powierzchni reklamowej na której
prezentowane będzie miasto.
7. Zakupiono 140 flag z nowym logo miasta, które zostaną wywieszone na głównych alejach
miasta.
8. Współfinansowano oraz zakupiono wydawnictwo - albumu „Polskie Tężniogrody”, w
którym opublikowano artykuł promujący jastrzębskie Inhalatorium oraz Tężnię solankową
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. 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
21 930,93 zł.

2. 26 kwietnia 2019 r. zostały wysłane do Kuratorium Oświaty w Katowicach wnioski
o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. na kwotę 646 050,73 zł
3. 17 maja odbyło się zebranie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie edukacji. Na zebraniu ustalono kwoty dotacji dla poszczególnych
stowarzyszeń, które zostały zatwierdzone przez Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
w zarządzeniu Nr Or-IV.0050.270.2019 z dnia 21 maja 2019r. Przyznane kwoty:
- Fundacja „Światło-Życie – tytuł zadania publicznego: Czuję, myślę, działam … –
2 450,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w JastrzębiuZdroju - tytuł zadania publicznego: „V Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Jastrzębiu
– Zdroju” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” – tytuł
zadania publicznego: „Nie pędzlem malowane” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej– tytuł zadania publicznego:
„Podróż za jeden uśmiech – WAKACJE 2019”– 8 000,00 zł,
Łączna suma przeznaczona na realizację zadania : 15 450,00 zł
4. W dniu 13 maja 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Do rekrutacji
przystępują: młodzież po ósmej klasie szkoły podstawowej oraz po trzeciej klasie
gimnazjum. Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój za pomocą platformy Vulkan są
udostępnione dwie strony dla uczniów po SP i uczniów po GIMNAZJUM. Ogólna
liczba dostępnych miejsc to 1243 dla uczniów po gimnazjum oraz 1263 miejsca dla
uczniów po szkole podstawowej.
5. W wyznaczonym regulaminem terminie (tj. do 10 kwietnia) dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych złożyli wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na semestr letni roku
akademickiego 2018/2019. Spośród 63 złożonych wniosków 56 wnioski spełniały
ustalone kryteria i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Kwota dofinansowania
wynosiła 1000zł na kierunek. Spośród pozostałych siedmiu wniosków dwa dotyczyły
formy doskonalenia (kursy), na którą nie przysługuje dofinansowanie do czesnego ze
środków, pozostających w dyspozycji organu prowadzącego, a pięć dotyczyło kierunku
studiów, na który w roku 2018 dofinansowanie nie przysługuje.
6. W miesiącu maju 2019 r. wystawiono wezwania w związku z zawiadomieniem przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Żorach uczniom o niskiej
frekwencji i niespełniajacych obowiązek nauki.
Wystawiono również postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia jako
środek przymuszający do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej, dlatego też
nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkuje nałożeniem grzywny na jego
przedstawicieli ustawowych. Wysokość każdej grzywny wynosiła 100,00 zł.
7. Młodzieżowa
Rada
Miasta
w
dniach
11-14.04.2019
uczestniczyła
w międzynarodowym projekcie „Youth Council” w Brennej w ramach projektu
Erasmus +.
8. W miesiącu maju zostały wypłacone dotacje na dofinansowanie realizacji zadań
jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej zgodnie z art.: 12, 15, 17 ust. 3, art.
21 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2017.2203 ze zm.) dla niepublicznych
przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2 poradni logopedycznych,
1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w wysokości
1 094 533,64 zł.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Trwa procedura przyznawania 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.
2. Trwają przygotowania związane z organizacją Święta Kultury 31.05.2019 r. połączone
z uhonorowaniem osób działających w kulturze w związku z naborem 3 wniosków
o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania lub ochrony kultury . Uroczystość ta poprzedzona została organizacją
imprezy podczas, której promowano jastrzębskich twórców kultury. W Galerii
Jastrzębskiej wystawiono prace fotograficzne, obrazy, autorzy czytali swoje utwory
poetyckie. Całość uświetniły występy taneczne miejskich zespołów.
3. Zawarto umowy w związku z rozstrzygniętymi konkursami na realizację zadań
publicznych, przekazano dyspozycje przekazania środków finansowych klubom
sportowym
i stowarzyszeniom działającym w obszarze kultury.
Przyjmowano i weryfikowano niezbędne dokumenty do zawarcia umów w tym korekty
kosztorysów.
4. Wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych zgodnie z procedurą
ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
10.05.2019 w Domu Zdrojowym w ramach cyklu Kameralna Scena Teatralna odbył się
spektakl w wykonaniu Teatru Korez pt. „2”.
17.05.2019 w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano NOC W GALERII „Najsmutniejsze
pejzaże ever /oraz trzy wesołe/”. Na projekt składały się m.in.: wystawy malarstwa Magdaleny
Daniec, Magdaleny Gogół oraz Roberta Bubla; warsztaty plastyczne; wielkoformatowy
rysunek tworzony live, koncert Mateusza Adamczyka i Piotra Zaufela.
19.05.2019 podczas koncertu w kinie „Centrum” wystąpiło POLSKIE TRIO MUZYCZNE.
26.05.2019 w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” najmłodsi mieszkańcy miasta mogli obejrzeć
spektakl „O smoku i królu Leniuchu”.
WSPÓŁORGANIZACJE
26.04.2019 – występ kabaretu „Ciach” – kino „Centrum”;
27.04.2019 – spektakle ekologiczne dla dzieci – kino „Centrum”;
29.04.2019 – koncert w ramach festiwalu „Jazztrzębie” – kino „Centrum”;
10.05.2019 – spektakle ekologiczne dla dzieci – kino „Centrum”
10-12.05.2019 – Zjazd food trucków – parking przed MOK-iem;
21.05.2019 – seans filmowy dla seniorów – kino „Centrum”;
22.05.2019 – konkurs taneczny organizowane przez SP 12 – kino „Centrum;
27.05.2019 – koncert charytatywny organizowany przez fundację „Słoneczna kraina” – kino
„Centrum”;
29.05.2019 – „Kulturalnie zakręceni” – plac przed galerią „Jastrzębie”.

WYSTAWY
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
GALERIA EPICENTRUM
17.05-28.06.2019 wystawa malarstwa Magdaleny Daniec, Magdaleny Gogół oraz Roberta
Bubla „Najsmutniejsze pejzaże ever /oraz trzy wesołe/”.
Do 30.04.2019 r. wystawa malarstwa Maryli Janiszewskiej-Gromady pt. „Inspiracje
i ekspresje”.
GALERIA HISTORII MIASTA
Do 31.08.2019 ekspozycja „Wszyscy święci. Rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego”
„Pełny bonclok” – czasowa wystawa etnograficzna
wystawy stałe:
 „Chata śląska”
 „Historia węglem pisana”
 „Henryk Sławik z Szerokiej”
 „Moje M”.
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
Od 25.04.2019 r. do 24.05.2019 r. w Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 139 działań
czytelniczych i kulturalno-edukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY:
# BIBLIOTEKA – TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019 – promocja książki, Biblioteki i
czytelnictwa
 Spotkania autorskie z KAMILEM BAŁUKIEM, WOJTKIEM MIŁOSZEWKIM, ,
EWELINĄ SKIBĄ
 Malarze słowa – recital MARGITY ŚLIZOWSKIEJ
 WIECZÓR POEZJI w Bibliotece
 Biblioteka Academica oraz Tworzenie folderów – warsztaty komputerowe w ramach
Surfującego Seniora
 Poezja współczesna w pigułce – wykład dla młodzieży prowadzony przez
KRZYSZTOFA SIWCZYKA
 Odkurzamy klasyków: Stanisław Grochowiak – literackie prezentacje przy
filiżance kawy
 Rozmowy o książce: Jak zawsze Zygmunta Miłoszewskiego
 Wykłady, warsztaty tematyczne dla młodzieży: Motyw książki i biblioteki w tekstach
kultury; Biedni Polacy patrzą na getto
 Stoliki językowe – nauka języka w Twojej Bibliotece
 Żyjmy zdrowiej! – spotkanie z Beatą Ponicką-Roś na temat zdrowego trybu życia
WYSTAWY:
 Dzieci świata – wystawa rysunków Eweliny Skiby
 Biblioteka na ścianie – wystawa plakatów promujących czytelnictwo
 Mateusz Stawarski – wystawa ilustracji książkowych
DLA DZIECI:
 Spotkania autorskie: KATARZYNA RYRYCH, MARCIN PAŁASZ, ELIZA
PIOTROWSKA
 Warsztaty drukarskie TROPICIELE DRUKU
 Przedstawienia teatrzyku Kamishibai: Franklin i książka z biblioteki, Kopciuszek





Wycieczki po Bibliotece W ZAKAMARKACH BIBLIOTEKI
Wielkoformatowa gra na temat historii książki
Warsztaty literackie, plastyczne i artystyczne, gry i zabawy
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

27 kwietnia rozpoczęliśmy sezon rowerowy. Niemal 200 uczestników wzięło udział w XIII
Rajdzie Rowerowym „Pierwszy Dzwonek”. Wszyscy uczestnicy otrzymali jak co roku
pamiątkowe koszulki, poczęstunek. Wyłoniliśmy zwycięzców XIII Rajdu, najmłodszego,
najwcześniej urodzonego uczestnika oraz najliczniejszą rodzinę i drużynę.
W XIII Jastrzębskim Teście Coopera wystartowało ponad 70 osób z Jastrzębia-Zdroju,
Cieszyna, Żor, Raciborza i Pawłowic. Podczas czterech tur biegowych kilkadziesiąt
uczestników przetestowało swoje możliwości biegowo-marszowe, pokonując w ciągu 12 minut
w sumie ok 170km.
XXII sezon Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów zakończyły rozgrywki w 11 maja, na podium
stanęła drużyna JAS MOS Solidarność srebro dla drużyny BORYNIA Jastrzębie, brąz zdobyła
drużyna GOLD VOLLEY, pucharami nagrodziliśmy 6 najlepszych ekip raz zawodnika MVP.
Sezon 2018/2019 rozegrało 12 ekip z Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny i
Żor.
VI Jastrzębski Bieg Kobiet „Kobiety na 5+”. Jastrzębski Bieg Kobiet zgromadził
miłośniczki biegania z całego regionu i różnych zakątków Polski. Panie miały do pokonania
5,3 kilometra. Trasa biegła głównymi ulicami miasta.
W tym roku odbył się także IV marsz Nordic Walking, w tej kategorii wystartowało ponad 200
Pań.
W tym roku zwyciężyła jastrzębianka - Pani Aneta Suwaj, tytuł najliczniejszej drużyny
otrzymała Miechowicka Grupa Biegowa licząca ponad 50 uczestniczek.
W biegu wystartowało niemal 1200 Pań. Wśród nich niemal 300 jastrzębianek. Wszystkie
panie, które zmieściły się w limicie czasu, czyli jednej godzinie, otrzymały pamiątkowe medale,
atrakcyjne pakiety startowe, koszulki biegowe i napoje.
Dla najmłodszych było przygotowane „Miasteczko biegowe” z wieloma atrakcjami, stoiska
skierowanymi do kobiet. Dekoracje w kategorii open, 6 kategoriach wiekowych, klasyfikacji
najlepszych jastrzębianek, najwcześniej urodzonej zawodniczki zakończył konkurs z cennymi
nagrodami.
Spotkania i narady
3 narady komunalne
4 narady z wnioskami
4 narady z zastępcami prezydenta
Zebrania dot. Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie plenarne Stowarzyszenia „Olza”
Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

