Jastrzębie-Zdrój, 27.06.2019 r.
IP.0057.00006.2019

Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 27 czerwca 2019 roku
Od 30 maja do 27 czerwca zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 31 maja do 26 czerwca podjęto 2 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta JastrzębieZdrój na 2019 rok i 3 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok
w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Powyższe
decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta
o kwotę704 306,90 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu Uchwały Rady Miasta
złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2019 rok kształtuje si następująco:
dochody ogółem wynoszą 474 822 195,94 zł,
wydatki ogółem wynoszą 554 055 143,94 zł,
przychody wynoszą 79 385 277,00 zł,
rozchody wynoszą 152 329,00 zł,
deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 79 232 948,00 zł, co stanowi 16,69%.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
I. 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. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
3. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym.
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej została wstrzymana z uwagi na
osiadanie terenu.
5. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 - I etap.
6. Dostosowanie budynku PP18 do przepisów p.poż. wraz z drogą poż.
7. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
8. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.
9. Przebudowa SP 1 i budowa PP 7 przy ul. Pszczyńskiej.
10. Remonty rowów przydrożnych.
11. Remonty dróg gruntowych – ul. Rajska, Pszenna, odnoga Wyszyńskiego.
12. Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego - Okopowa.
13. 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.
14. 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.
15. Wykonanie oznakowania poziomego.

16. Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2, (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych.
17. Remont nawierzchni ul. Grodzkiej.
II. Zakończono następujące zadania:
1. Przebudowa ulicy Dunikowskiego.
2. Odwodnienie ul. Stawowej.
3. Parking przy ul. Jagiełły.
4. Remonty chodników: ul. Marusarzówny - Aleja Jana Pawła II, ul. Gajowa, ul. Cieszyńska, ul.
Powstańców Śląskich, ul. Fredry, ul. Bogoczowiec.
5. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu w ramach zadania: Ćwiczenie nie zna granic.
6. Montaż przenośnego zestawu do street workout w ramach zadania: Ćwiczenie nie zna granic.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Kwota odpracowanych zaległości do 31.05.2019 r. wynosi 379.678,13 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale
mieszkalne korzystają 2 osoby. Obie spłaciły zaległość z obecnie zajmowanych lokali, wywiązują
się z terminowej opłaty należności.
III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku
z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz
skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania
zobowiązań w maju 2019 r.:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 6.
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 – 7.
IV. Inwestycje w trakcie realizacji
1.
K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej.
2.
Pszczyńska 140 i 142 - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i przebudowy budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 z dostosowaniem podziału dla nowych
użytkowników oraz budowa garażu dla OSP.
3.
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.
4.
Niepodległości 61 – opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie
przebudowy kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku przy ul. Niepodległości 61.
5.
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”.
6.
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.

V. Remonty zrealizowane
1.
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
2.
K. Paryskiej 16 – modernizacja garażu na potrzeby działalności statutowej OSP
Moszczenica.
3.
Zielona 18A, 20A – wymiana drzwi wejściowych głównych.
4.
Morcinka 9/4, Morcinka 3/2 - remont pustostanów.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych

1.
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty złożone przez Miasto
Jastrzębie-Zdrój w ramach naboru nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 oś priorytetowa: 11.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego; poddziałania: 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – konkurs.
Projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów konieczną do
dofinansowania to:
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
 Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr
16 w Jastrzębiu – Zdroju
 Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju
 Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą
metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu – Zdroju
 Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr
20 w Jastrzębiu – Zdroju
2.
Uzupełniono Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku będący
aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015” o projekt
pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby
utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych
terenów”. W/w dokument wraz z podjętą uchwałą został przesłany do ponownego zaopiniowania
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
3.
Trwa realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Delta Partner projektu partnerskiego pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społecznozawodowego 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.
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.

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.
W związku z kwietniowym strajkiem nauczycieli wysłano do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu, ponieważ
istnieje zagrożenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
6.
Trwa realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w JastrzębiuZdroju”, 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.
15.
„Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” - projekt dofinansowany 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 w/w projektu dostarczono sprzęt dla:
Pracowni dla zawodu kucharz/piekarz w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju,
Pracowni dla zawodu kucharz/ technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju.
16.
Odbyły się praktyczne ćwiczenia warsztatowe po stronie czeskiej i polskiej w ramach
realizowanego projektu pn. „Razem przeciw powodzi”. Około 4.727.557,00 PLN warte są pojazdy
i sprzęt specjalistyczny, służące podniesieniu transgranicznej gotowości do podejmowania
działań w sytuacjach powodziowych na pl-cz pograniczu.
17.
Odbyło się otwarcie inwestycji – siłownia zewnętrzna z elementami street workout, która
powstała w ramach transgranicznego projektu pn. „Ćwiczenie nie zna granic” realizowanego
z czeską Karwiną.
18.
Miasto Jastrzębie-Zdrój z czeskimi miastami Karwiną i Hawirzowem złożyło do
dofinansowania transgraniczny projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic”, którego celem jest
wsparcie i doposażenie jednostek Straży Miejskich w trzech miastach. Obecnie projekt spełnił
kryteria oceny formalnej i kwalifikowalności i został przekazany do oceny ekspertom
regionalnym.
19.
Trwa realizacja projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”. Obecnie
w tłumaczeniu (pl-cz) znajduje się zaktualizowany „Program partnerskiej współpracy miast

Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”, w którym znalazły się podzielone na obszary tematyczne
potencjalne transgraniczne projekty miast.
20.
Trwają prace związane z realizacją projektu „Zintensyfikowanie współpracy
transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”. Na 28.06.2019r
przygotowywana jest konferencja podsumowująca projekt.
21.
Projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina” jest w fazie rozliczania.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. Udzielano informacji o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych inwestorów
(greenfield i brownfield).
2. Ogłoszono konkurs „Lokal na start”.
3. Wzięto udział w kolejnych posiedzeniach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy transformacji
regionów górniczych w województwie śląskim.
4. Trwają prace nad aktualizacją i uatrakcyjnieniem użyteczności zakładki „Strefa biznesu” na
stronie internetowej miasta.
5. Zamknięto procedurę związaną z powołaniem Rady Biznesu II kadencji przy Prezydencie
Miasta.
6. Zamieszczono oferty inwestycyjne miasta na nowym portalu Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu.
7. Przygotowano dokument „Zarysu Projektu” do programu „Rozwój lokalny”.
8. Przygotowano i przeprowadzono badania ankietowe do programu „Rozwój lokalny”.
9. Przygotowano i złożono 3 wnioski do Fundacji JSW.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 44
- zgłoszenie z proj. budowlanym - 1
- zgłoszeń robót budowlanych - 40
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 37
Informacje dodatkowe:
Dot. nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14
Decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju (tzw. budynku Bielkonu) Górnicza Spółdzielnia
Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. W.
Kubsza 12 otrzymała w sierpniu 1994 r. Budynek ten był już wówczas zaadaptowany na cele
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jego budowę rozpoczęto na początku lat 80-tych XX
wieku jako zakładu produkcyjnego przemysłu lekkiego (tekstylnego), jednak z uwagi na zmiany
społeczno-gospodarcze zaniechano pierwotnego przeznaczenia obiektu. Budynek posadowiony
jest na płycie żelbetowej i wybudowany jest jako konstrukcja żelbetowa, przestrzennie sztywna,
z wypełnieniem ścian materiałem ceramicznym. Cały budynek mieszkalny wielorodzinny zawiera
92 mieszkania.

Decyzja o pozwoleniu na budowę była adresowana do spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z jej
wnioskiem i dotyczyła nadbudowy nad segmentem A. Spółdzielnia jako inwestor zawarła rok
później umowę z wykonawcą – panem Jerzym Godlewskim – na wykonanie przedmiotowej
nadbudowy. Intencją umowy było wykonanie nadbudowy ze środków własnych wykonawcy, a po
oddaniu do użytkowania nadbudowanej części – przydzielenie własnościowego prawa do lokalu
w nowopowstałej części wraz ze stosownym rozliczeniem finansowym inwestycji. W 2002 r. na
skutek działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój,
w tym wstrzymania realizowanej nadbudowy, inwestor był zobowiązany przedstawić kompletny
projekt budowlany, co zostało wykonane. Inwestor otrzymał pozwolenie na kontynuację budowy,
przy czym zmienił się nieco jej zakres rzeczowy: oprócz nadbudowy nad segmentem A został
zaprojektowany taras widokowy nad segmentami B, C i D. W trakcie realizacji budowy
kilkakrotnie zmieniały się osoby pełniące funkcję kierownika budowy. W 2009 roku, zgodnie
z podpisaną przez strony kolejną umową cywilno-prawną obowiązki inwestora przejął pan Jerzy
Godlewski i na jego rzecz zostało przeniesione pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.
Wobec istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowalnego wszystkie 3 decyzje
o pozwoleniu na budowę (z roku 1994, 2002 oraz 2009) zostały uchylone w 2011 r. PINB
stwierdził bowiem, że taras widokowy wybudowano na dwóch nielegalnie wzniesionych
kondygnacjach użytkowych. Realizacja ta miała miejsce prawdopodobnie w latach 2006-2007,
czyli jeszcze przed przeniesieniem pozwolenia na budowę na rzecz p. Godlewskiego.
Wobec tego, że spółdzielnia mieszkaniowa nie była zainteresowana legalizacją samowolnie
zbudowanej części oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 2014
roku PINB orzekł nakaz rozbiórki. Decyzja nakazowa o rozbiórce skierowana do spółdzielni
mieszkaniowej jest obecnie ostateczna i prawomocna na podstawie wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2017 r.
Obecnie PINB zlecił, w ramach wykonania zastępczego za spółdzielnię, opracowanie ekspertyzy
stanu technicznego istniejącej części mieszkalnej przedmiotowego budynku. Ekspertyza
wykonana zostanie pod koniec 2019 r. przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa w Gliwicach.
W 2018 r. pan Jerzy Godlewski zwrócił się do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o stwierdzenie
nieważności wszystkich decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Sprawa jest
obecnie w trakcie rozpatrywania. Jeśli roboty rozbiórkowe zostaną rozpoczęte i zajdzie
konieczność zapewnienia lokatorom przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
mieszkań zamiennych, to będzie to obowiązek spółdzielni. Przedmiotowa sprawa nie wpisuje się
w przepisy ustawy z 21.04.2019 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminny,
które nakładałyby ma miasto takie obowiązki.
Dot. spotkania z przedstawicielami JSW S.A.
11 i 12 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami JSW S.A. Pierwsze z nich dotyczyło
oddziaływania bieżącej eksploatacji górniczej na teren miasta i problemów z tym związanych.
Drugie dotyczyło rozwoju miasta w perspektywie 30 lat, w związku z opracowywaniem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie oczekujemy od
przedsiębiorcy górniczego aktualnych materiałów i informacji, które dotyczą budowy nowej
kopalni, nowych terenów pod lokowanie odpadów pogórniczych, planu gospodarowania tymi
odpadami oraz prognozowanych skutków wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnie miasta
w perspektywie krótko- i długoterminowej.
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Wydano 261 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.

2. Wydano 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
3. Sprzedano bezprzetargowo nieruchomość nr 266/13 o powierzchni 0,0297 ha, położoną
w obrębie Borynia przy ul. 3 Maja w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej.
4. Wydano 3 decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
5. 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.
6. Przeprowadzono 2 postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę
drzew z terenów pozostających w administrowaniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
7. Prowadzone jest 1 postępowanie w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej bez
wymaganego zezwolenia.
8. Wydano decyzję w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej
przy ul. Małopolskiej 81-99 w związku z planowaną inwestycją celu publicznego realizowaną
przez TAURON Dystrybucja S.A.
8. Wydano decyzję w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej
przy ul. Małopolskiej 101-119 w związku z planowaną inwestycją celu publicznego realizowaną
przez TAURON Dystrybucja S.A.
9. Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa i Miasta.
10. Prowadzono 7 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach stanowiącej
własność Miasta lub Skarbu Państwa.
11. Prowadzono 10 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta lub
Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
12. Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
13. Odbyło się Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
14. Odbyło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
15. Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A.
16. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o. o.
17. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o. o.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. W związku z przystąpieniem do regulacji stanu właścicielskiego nieruchomości w pasach
drogowych ulic: Kossaka, Kochanowskiego, Brzeziny, odnogi ul. Piotra Skargi, 11 czerwca
w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Gazeta Wyborcza) oraz w BIP zamieszczono ogłoszenie
Prezydenta Miasta zawierające wykaz nieruchomości w zakresie opracowania, podlegających
podziałowi geodezyjnemu z urzędu, które mają nieuregulowany stan prawny (12 nieruchomości
z łącznej liczby 84 podlegających postępowaniu). Wszczęcie postępowania podziałowego nastąpi
po upływie 2 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia.
2. W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju”, 18 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na
zadanie Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK.
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które obecnie podlegają weryfikacji i ocenie.

3. Powołany został nowy skład Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej
Nieruchomości.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 11 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów, środowiskowych
uwarunkowań oraz przeprowadzono 29 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 150 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) na kwotę
837 800,00 zł.
3. Wydano 20 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym planem
urządzenia lasu.
4. Wydano 14 kart wędkarskich oraz dokonano 3 rejestracji sprzętu pływającego służącego do
celów wędkarskich.
5. Dokonano 2 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 139 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 70 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 5 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rozliczono 42 faktury.
5. Wpłynęły 3 wnioski o wycinkę lub pielęgnację drzew.
6. Usługa dodatkowa:
- Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 11 zleceń
- Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 3 zlecenia.
7. Przyjęto w punkcie PSZOK 541,385 odpadów zielonych oraz budowlanych i rozbiórkowych.
8. Odebrano bezpośrednio z nieruchomości 2 543,620 Mg odpadów komunalnych, w tym
odpadów selektywnie odebranych: 669,860 Mg (co stanowi 26,33 %), odpadów zmieszanych:
1873,76 Mg, ( co stanowi 73,67%).
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Trwają prace przy budowie wodociągu do budynku kwarantanny (budynek "D") na Schronisku
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida.
2. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe w wysokości 122 087,42 zł.
3. Sprzedano 27,48 m³ drewna opałowego za 2106,69 zł.
4. Zlikwidowano 2 dzikie wysypiska, z których zebrano łącznie 12 szt. opon ciężarowych.
5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 46,7 ton odpadów.

6. Wykonano 66 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 21 interwencji
związanych z awariami sygnalizacji świetlnych, 4 interwencje dotyczące napisów nazw osiedli.
7. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 21 psów, 10 psów adoptowano, a 10 psów
zwrócono właścicielom.
8. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do
pracy 24 osoby, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia
wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
9. Trwają prace związane z wymianą piasku w piaskownicach i placach zabaw.
10. Wykonano wycinkę 58 sztuk drzew oraz pielęgnację w Parku Zdrojowym.
11. Dokonano nasadzeń kwiatów sezonowych letnich w ilości 5800 szt. na terenach: Parku
Zdrojowego, skrzyżowań miejskich, grobach i miejscach pamięci narodowej.
12. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych o łącznej pow. 60338 m2.
13. Uruchomiono Jastrzębski System Rowerów Miejskich JASkółka. System składa się z 20
punktów wypożyczania rowerów i 61 miejskich rowerów czwartej generacji. System będzie
funkcjonował do 31.10.2019 r. Całkowity koszt wdrożenia systemu to 158 547,00 zł.
Realizacja zadań z zakresu straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 9
1.2. Zmotoryzowanych – 79
2. Przyjęto 263 zgłoszenia od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 38 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 135
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 24
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 47
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 53
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 30
5.

Czynności administracyjno-porządkowe:

5.1. Doprowadzono 2 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrolę czystości i porządku na terenie 16 nieruchomości.
6.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na 43 sprawców wykroczeń.

7.

Zastosowano środki wychowawcze wobec 55 sprawców wykroczeń.

8.

Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie o wykroczenie.

9.

Z badania stanu trzeźwości skorzystało 79 osób.

10. Przeprowadzono prelekcje w 2 placówkach oświatowych.
11. Pracownicy straży miejskiej brali udział w 4 imprezach / festynach organizowanych na
terenie miasta.
12. Przeprowadzono 1 akcję znakowania rowerów.
13. Zabezpieczano 3 imprezy na terenie miasta:

- Przemarsz mieszkańców z okazji 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów,
- Festyn na łące - sołecka impreza dla dzieci,
- Korowód mieszkańców z okazji Dni Jastrzębia-Zdroju.

Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy

1.

Usługi i instrumenty rynku pracy:

Obsługa osób bezrobotnych:
 Liczba wizyt osób bezrobotnych u doradców klienta: 1995;
 Liczba wydanych skierowań: 301;
 Liczba Indywidualnych Planów Działania: 113;
 10 spotkań informacyjnych - przedstawienie informacji zawodowych dla nowo
zarejestrowanych 84 bezrobotnych;
 Zarejestrowano osób bezrobotnych: 167;
 Przyznano 39 zasiłków dla osób bezrobotnych i 6 dodatków aktywizacyjnych;
 Wydano 367 decyzji administracyjnych i 152 zaświadczenia.
Obsługa pracodawców i przedsiębiorców:
 Przyjęto 36 wniosków przedsiębiorców o organizację form aktywizacyjnych dla
51 osób
 Zawarto 41 umów aktywizacyjnych na realizację wsparcia dla 47 osób;
 Upowszechniono 103 nowe oferty pracy na ponad 330 stanowisk,
 Konsultacje indywidualne z przedsiębiorcami 96,
 Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom:141
 Wykonane testy rynku pracy: 1 na 5 osób.
2. Inne działania:
14.06.2019r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju wziął udział w
uroczystym podpisaniu umowy na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Jastrzębiu-Zdroju. W ramach przekazanego wsparcia Urząd od początku roku finansuje
dedykowane działania w postaci staży, prac interwencyjnych, jednorazowego wsparcia na
podjęcie działalności gospodarczej, refundacji doposażenia stanowiska pracy.
3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
Stopa bezrobocia w kwietniu 2019 roku:
 stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,1%,
 stopa bezrobocia podregion rybnicki: 4,0%,
 stopa bezrobocia woj. śląskie: 4,2%,
 stopa bezrobocia w Polsce: 5,6%.

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wydano 5678 kart seniora.
2. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 133 dzieci. Na przyjęcie oczekuje 40
dzieci.
3. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad 24
podopiecznymi. Liczba oczekujących to około 90 osób dorosłych, powyżej 25. roku życia.
4. Na użytek Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2 przekazano ultrasonograf z wyposażeniem. Koszt zakupu wyniósł 399 600 zł.
5. Wydano 93 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
6. Wypłacono 767 dodatków mieszkaniowych na kwotę 169.621,95 zł.
7. Wypłacono 266 dodatków energetycznych, na kwotę 3.559,74zł.
8. Od 22 marca wydział wydaje Karty Dużej Rodziny jak również Kartę Miejską Rodzina 3+.
Realizacja zadań w zakresie rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres 01.05.2019 –
31.05.2019

poniesione z budżetu państwa
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Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 217 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 251 środowiskach.
2. Podjęto 23 interwencje w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 61 środowisk.

4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 40
„Niebieskich Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 99.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 168 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 537 świadczeniobiorców, wypłacono 1247 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 345 082,42 zł.
7. Pomoc w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (277 osób, w tym 15 osób bezdomnych), składki na ubezpieczenie
zdrowotne (214 osób), schronienie dla osób bezdomnych (21 osób w tym 7 kobiet i 3
dzieci oraz 11 mężczyzn) schronienie dla osób bezdomnych z funduszu alkoholowego (8
mężczyzn), sprawienie pogrzebu dla 1 osoby.
Objętych w/w pomocą zostało łącznie 521 osób na kwotę 75 038,26 zł, w tym:
 dożywianie osób i dzieci w placówkach oświatowych: 40 011,05 zł, w tym 33 362,50
zł budżet szkół
 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 514,82 zł
 schronienie dla osób bezdomnych 15 970,00 zł
 schronienie dla osób bezdomnych z funduszu alkoholowego 5 790,00 zł
 sprawienie pogrzebu wraz z chłodnią – 2 752,39 zł
8. Wydano 325 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywały 62 osoby, a kwota wypłaconych wynagrodzeń to
17 828,40 zł.
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 6 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 5 949,48 zł.
11. Na terenie miasta funkcjonowało 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 201
dzieci. Wydano 44 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 193 086,05 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
82 921,00 zł.
14. W noclegowni przebywało 29 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.
15. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 128 osób. Wydatkowano kwotę 70 875,75
zł.
16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto 5
osób. Wydatkowano kwotę 7 525,00 zł.
17. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej poza
terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 70 miesięcznie, łączna kwota wydatków – 183 191,82
zł

W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36
pensjonariuszy.
18. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 11 osób.
19. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – złożony został 1 wniosek, wypłacono dofinansowanie 13
wnioskodawcom na łączną kwotę 24 595,00 zł.
20. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – wpłynęły 2 wnioski, odbyło się
12 wizji lokalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przyznano 2
dofinansowania do budowy podjazdów do klatek schodowych (2 x 15 000,00 zł).
21. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu – wpłynął 1 wniosek, podpisano
2 umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości 1 750,00 zł
22. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – wpłynął 1 wniosek.
23. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 18 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 21 wnioskodawcom na łączną kwotę
8 518,10 zł.
24. Wypłacono 6 000,00 zł dofinansowania na wyjazd rekreacyjno-kulturalny na rzecz 1
klubu dla osób niewidomych i słabowidzących.
25. Realizowane są dwa moduły w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
w wysokości
- modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Podpisano 14 umów na realizację Modułu II i zostały wypłacone środki finansowe na
pokrycie kosztów na naukę (czesne) w wysokości 17 350,00 zł. Ponadto zostało złożonych
7 wniosków na realizację Modułu I, które będą rozpatrywane pod względem formalnym
i merytorycznym.
26. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 51 konsultacji psychologicznych na miejscu
oraz 3 w terenie, udzielił 5 porad prawnych. Przeprowadzono 36 zespołów do oceny
sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej w dziale Pieczy Zastępczej oraz wydano 3 opinie
o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
27. Trwa realizacja projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój”
RPO WSL 9.2.5.
28. Trwa 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.
29. Trwa realizacja projektu „O krok do przodu” RPO WSL 9.1.6.
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

1542
548
93
293
207
139
24
176

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

24
403
73
308
17
735
712

Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 112, małżeństwa - 30 , zgony – 75.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1382.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego –568.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 23.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 7.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 5.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 41,
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 10.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1097 dokumentów.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 27 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 2 osoby z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 13 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego
Zakończono czynności kontrolne w:
- Szkole Podstawowej nr 15
- Szkole Podstawowej nr 4
Trwają czynności kontrolne w:
- Domu Pomocy Społecznej
- Publicznym Przedszkolu nr 12
- Publicznym Przedszkolu nr 11
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, 2 i 3
- Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

Realizacja zadań przez biuro rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 13 konsumentów oraz udzielono 98
porad i informacji prawnych.

Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań
skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia
w roku 2019 przyznano dofinansowanie Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości „Karlik”
w wysokości 45 629,96 zł.
2. Przyznano dofinansowanie w trybie tzw. małych zleceń na zadania z zakresu: ochrony
i promocji zdrowia, edukacji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Odbyło się V posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Rozpoczęto przygotowania do opracowania Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Podmioty III sektora zainteresowane współpracą
z miastem mogły zgłaszać propozycje swoich działań do 31 maja. Aktywnie w tworzenie
dokumentu zaangażowało się 9 organizacji pozarządowych.
5. Złożono 85 wniosków do budżetu obywatelskiego, z czego 62 oceniono pozytywnie, a do
realizacji przekazano 35.
6. Odbyły się konsultacje społeczne w zakresie diagnozy obecnej sytuacji Jastrzębia-Zdroju oraz
wyznaczenia kierunków rozwoju miasta na najbliższe lata.
7. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do
udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” nr rok
2019. Sześć projektów dotyczących sołectw z terenu miasta otrzymało dofinansowanie.
8. Odbyło się spotkanie z sołtysami.
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 30 011,93 zł.
2.
Odbyło się spotkanie Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie
stypendium złożonych w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Pozytywnie
zaopiniowano stypendia dla 36 uczniów. Łączna wartość stypendiów wyniesie 25 000,00 zł.
3.
Trwają prace związane z II aktualizacją wniosków do Kuratorium Oświaty w Katowicach
w sprawie udzielania miastu dotacji celowej na 2019 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2019/2020
dotacją zostaną objęci uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych.
4.
Podpisano umowę na realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji pt. „Podróż za
jeden uśmiech – wakacje 2019”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Stowarzyszenie na realizację powyższego zadania
otrzymało dotację z budżetu Miasta w wysokości 8 000,00.
5.
Podpisano umowę z wojewodą w ramach Rządowego programu „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”. Do programu zgłosiło się osiem jastrzębskich szkół. Kwota dotacji, o którą
zawnioskowało miasto wyniosła 78 480,00 zł. Wkład własny do zadania zabezpieczono w kwocie
19 620,00 zł.
6.
Złożono 52 wnioski o nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wnioski opiniować będzie komisja, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, a
nagrody wręczone będą w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
7.
Wystawiono 14 upomnień wzywających opiekunów uczniów niespełniających obowiązek
szkolny i obowiązek nauki.
8.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 18 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 10 423,61 zł.
2. Odbyła się konferencja prasowa dot. systemu rowerów miejskich „JASkółka”.
3. Goszczono delegacje zagraniczne z miast partnerskich przybyłe do naszego miasta z okazji Dni
Jastrzębia-Zdroju.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Zorganizowano Święto Działacza Kultury.
Zawarto umowy na realizację zadań publicznych w ramach „małych zleceń”, przekazano
dyspozycje przekazania środków finansowych oferentom.
3. Trwają rozliczenia dotacji przyznanych w ramach dotacji na rozwój sportu.
4. Wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych.
5. Przekazano nagrody pieniężne i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Łącznie na ten cel
przeznaczono 384.650,00 zł.
6. Realizowane są projekty w ramach przyznanych stypendiów w dziedzinie kultury.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
29.05.2019 w galerii „Jastrzębie” w ramach imprezy „1,2,3 Coolturalnie zakręceni” Miejski
Ośrodek Kultury zorganizował zabawy i animacje dla dzieci.
2.06.2019 na parkingu przed MOK-iem odbył się DZIEŃ DZIECKA Program obejmował: m.in.
występ Urszuli Pakuły, pokaz baniek mydlanych i szczudlarzy, dyskotekę dla dzieci, pokaz
mażoretek i basketball freestyle.
4.06.2019 w ramach obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów odbył się
przemarsz sprzed Urzędu Miasta pod MOK zakończony programem artystycznym w wykonaniu

młodych jastrzębskich artystów z towarzyszeniem Big Bandu KWK „Borynia” oraz Orkiestry
Jastrzębskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
14.06.2019 na Stadionie Miejskim zorganizowano DNI JASTRZĘBIA-ZDROJU. Impreza rozpoczęła
się występem jastrzębskich wokalistek oraz prezentacją szkół tańca. Na scenie ponadto pojawili
się „Smolasty” i Dawid Kwiatkowski.
WSPÓŁORGANIZACJE
31.05.2019 – Jastrzębski Dzień Kultury – kino „Centrum;
8.06.2019 – Dyktando organizowane przez biuro poselskie posła Krzysztofa Gadowskiego – kino
„Centrum”.
WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
Do 28.06.2019 wystawa malarstwa Magdaleny Daniec, Magdaleny Gogół oraz Roberta Bubla
„Najsmutniejsze pejzaże ever /oraz trzy wesołe/”.
GALERIA HISTORII MIASTA
Do 31.08.2019 ekspozycja „Wszyscy święci. Rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego”.
Wystawy stałe:
 „Chata śląska”
 „Historia węglem pisana”
 „Henryk Sławik z Szerokiej”
 „Moje M”.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
30 maja odbył się FINAŁ – RAMBIT OLE OLE PRZEDSZKOLE, dzieci bawiły się na sportowo
podczas 4 turniejów eliminacyjnych, w finale kolejno zwyciężyły: PP 20, PP 21,PP 23,PP 14.
2 czerwca na Kąpielisku ZDRÓJ rozpoczęto sezon siatkówki plażowej, w ramach
Mistrzostw Śląska odbył się Turniej im. Rufina Dudy. Do turnieju przystąpiło 21 par z całego
regionu, podium opanowali mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju
W ramach obchodów Dni Miasta przygotowano FIT DAY, w imprezie wzięło udział ok. 150
uczestniczek. Warsztaty zumby i bachaty poprowadzili najlepsi fachowcy w kraju, duet Stefan
Jakóbczyk & Łukasz Grabowski.
Zwieńczeniem obchodów Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój była dwudniowa impreza, która
w tym roku zgromadziła na stadionie bardzo licznie mieszkańców, w sobotę wystąpili: KASIA
KOWALSKA, ORGANEK oraz zespół LADY PANK. Całość zwieńczył pokaz TAŃCZĄCYCH
FONTANN
Na Lodowisku „JASTOR” odbył się JASTRZĘBSKI TUNING DAY, ponad 200 samochodów
i motocykli mogli podziwiać mieszkańcy naszego miasta 15 czerwca.
Imprezy w hali widowiskowo-sportowej z liczbą uczestników:
- Egzaminy KARATE – 400
- GALA SZOK - 2000

- GALA EXPLOZJI TAŃCA - 2000
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 127 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY
Realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury:











Pionowy świat Jerzego Kukuczki – spotkanie z Dariuszem Kortko I Marcinem
Pietraszewskim autorami książki Kukuczka : opowieść o najsłynniejszym polskim
himalaiście
Koncert KAPELI GÓRALSKIEJ ISTEBNA
Flarfuj w Bibliotece – warsztaty pisania poezji z Google – dr Piotr Marecki
Literatura elektroniczna – wykład o gatunkach literatury cyfrowej – dr Piotr Marecki
Między wierszami – spotkanie warsztatowe z Maciejem Szczawińskim
Wyszukiwanie informacji – warsztaty multimedialne dla młodzieży
Przyjemność lektury – rozmowa o książce Justyny Sobolewskiej Książka o czytaniu
35 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych
Moniuszko w komiksie – wernisaż wystawy prac członków koła ArtystycznoNaukowego DEHA Instytutu Sztuki w Cieszynie
Najciekawsze aplikacje dla podróżników – warsztaty komputerowe w ramach
Surfującego Seniora

DLA DZIECI:
XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM: „Sportowcy czytają dzieciom
– wychowanie przez sport i czytanie”
 KOMISKOWE POZDROWIENIA – warsztaty komiksowe ze Zbigniewem Masternakiem
 Namalowane opowiadanie – warsztaty ilustratorskie z Małgorzatą Flis dla dzieci z klas
I-IV
 Czytanie na sportowo – czytanie bajek przez zaproszonych gości
 PANI BAJKA I ROBOT – podsumowanie działań w ramach kampanii społecznej Cała
Polska czyta dzieciom: gry i zabawy, warsztaty plastyczne i artystyczne w bajkowej
wiosce, inscenizacja bajki „Brzydkie Kaczątko”, przedstawienie teatralne, występ
kuglarzy i szczudlarzy, czytanie „Lokomotywy” przez sportowców
 KOLOROWE PRZYGODY – spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
 Kosmiczna impreza – zakończenie warsztatów literacko-edukacyjnych grupy Biblusie
oraz Spotkania z książką
Spotkania i narady
2 narady ogólne
3 narady z wnioskami
1 narada komunalna
Spotkanie z przedstawicielami JSW

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

