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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 26 września 2019 roku
Od 27 czerwca do 26 września zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 28 czerwca do 24 września 2019 roku podjęłam 15 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 9 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami. Powyższe decyzje spowodowały zmniejszenie ogólnej wielkości planu
dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 734 996,70 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały
przedłożonego na dzisiejszą sesję, plan budżetu miasta na 2019 rok kształtuje się
następująco:
dochody ogółem wynoszą 474 640 047,42 zł,
wydatki ogółem wynoszą 525 707 660,24 zł,
przychody wynoszą 51 099 676,82 zł,
rozchody wynoszą 32 064,00 zł.
Deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 51 067 612,82 zł, co stanowi 10,76%.
Ponadto informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwałą Nr
4200/IV/137/2019 z 23 września 2019 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonej
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. W uzasadnieniu RIO
w Katowicach stwierdza, że informacja ta nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych
wykazanych w sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Przedstawiona informacja
jest kompletna, gdyż obejmuje elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego
miasta w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za I półrocze.

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 związane z eksploatacją górniczą kopalni.
5. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 - I etap.
6. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
7. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.
8. Przebudowa SP 1 i budowa PP 7 przy ul. Pszczyńskiej.
9. Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/A,
III/B, III/C, III/D.
10. Remonty nawierzchni dróg i ulic - odnoga ul. Skrzyszowskiej, ul. Grzybowa.
11. Remont schodów ul. Andersa.
12. Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu.
13. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica – ul. Moszczenicka
i ul. Towarowa.
14. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej.
15. Pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją zadania: Zwiększenie efektywności
energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły
Podstawowej nr 17 wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy
eksploatacji górniczej.
16. Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych.
17. Zagospodarowanie terenów miejskich - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz
placu zabaw przy ul. Gagarina.
18. Przebudowa ul. K. Wielkiego – etap I.
19. Wykonanie elementów organizacji ruchu – kontrapas dla rowerów na odcinku od ronda
Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki.
20. Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa.
Do urzędu wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa
odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu” ze środków
funduszu dróg samorządowych – województwo śląskie. Po jego rozstrzygnięciu będzie
wiadomo w jakiej wysokości miasto otrzyma dofinansowanie, a co za tym idzie, jaką kwotę
należy wygospodarować w budżecie.
II. Zakończono następujące zadania:
1. Dostosowanie budynku PP18 do przepisów p.poż. wraz z drogą poż.
2. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta.

3. Projekt przebudowy układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15 - skrzyżowanie ul.
Niepodległości z ul. Stawową.
4. Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego - Okopowa.
5. Remont nawierzchni ulicy Grodzkiej.
6. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Śląskiej.
7. Remonty dróg gruntowych – ul. Rajska, Pszenna, odnoga Wyszyńskiego.
8. Remonty rowów przydrożnych na terenie miasta.
9. Budowa oświetlenia ul. Moszczenickiej.
10. Remont chodników ul.: Warszawska, Harcerska, Al. Jana Pawła II, Katowicka, Szkolna –
Turystyczna.
11. Remont schodów ul. Katowicka.
12. Remont ul. Czyża na odcinku od zburzonego mostu.
13. Kreatywna strefa gier na os. Chrobrego.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych:
Kwota odpracowanych zaległości wynosi 383.571,88 zł.
II. Abolicja
Z pierwszej edycji Programu szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za
lokale mieszkalne korzysta jedna osoba. Dłużnik spłacił zaległość z obecnie zajmowanego
lokalu, wywiązuje się z terminowej opłaty należności.
III. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi
umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w poszczególnych
miesiącach:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 10
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 15
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych - 2
VI. Inwestycje zrealizowane
1.
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.
2.
Niepodległości 61 – przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku przy ul.
Niepodległości 61 zgodnie z opracowana dokumentacją budowlano-wykonawczą.
V. Inwestycje w trakcie realizacji
1.
K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego została podpisana
umowa o dofinansowanie dla projektu.

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. Dokumentacja została złożona do Wydziału
Architektury.
K. Paryskiej 9 – zakup urządzeń placu zabaw i strefy fitness, finansowane z funduszu
sołeckiego.
Czynności w zakresie administrowania
1. Przeprowadzono konkurs „Lokal na start”.
2. Przekazano nieruchomość zabudowaną budynkiem oświaty przy ul. Kaszubskiej 2 na cele
statutowe Szkoły Podstawowej nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 1.
3. Przekazano nieruchomość przy ul. Ogrodowej 20 nabywcy wyłonionemu w drodze
przetargu.
4. Zasiedlono 6 lokali mieszkalnych, przekazano 6 lokali socjalnych i 3 lokale użytkowe.
5. Przejęto 4 lokale mieszkalne, 9 lokali socjalnych.
6. Rozliczono media za I półrocze 2019 r. dla lokali użytkowych.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. Zgodnie z otrzymaną informacją, przekazaną przez zarząd województwa śląskiego,
w ramach naboru nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 11.1.4 Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego – konkurs sześć naszych projektów spełniło kryteria i uzyskało
wymaganą liczbę punktów do otrzymania dofinansowania; podpisano również umowy o
dofinansowanie
z urzędem marszałkowskim dla projektów:
- Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14,
- Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15,
- Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16,
- Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18,
- Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą
metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19,
- Wiedza naszą przyszłością – rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20.
W ramach realizacji projektów szkoły otrzymają wyposażenie pracowni przedmiotowych
oraz odbędą się dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, jak również ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
2. Złożono do oceny projekt pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”. Ubiega się
on o 1 399 822,50 zł dofinansowania, natomiast koszt całkowity wynosi 1 646 850,00 zł.
Zakres projektu obejmuje doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodów wraz z
remontem wybranych pomieszczeń/pracowni oraz dostosowaniem trzech placówek
oświatowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Dwie placówki oświatowe otrzymały finansowanie w ramach programu Erasmus + oraz
programu POWER:

- Zespół Szkół nr 2, projekt POWER „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu
uczniów”,
- Centrum Kształcenia Zawodowego, projekt Erasmus + „Maker education”,
- Centrum Kształcenia Zawodowego, projekt POWER „Zadbaj o swoją przyszłość –
zagraniczne staże uczniów CKP”.
4. Zakończono realizację projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr
RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego.
- „Nauka dla sportu" – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (dofinansowanie 387 842,62 zł)
- „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej” - zajęcia wyrównawcze
i dodatkowe w III LO inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery (dofinansowanie
323 041,82 zł)
- Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 (dofinansowanie 384 714,45 zł)
- „10-tka na miarę możliwości” - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły
Podstawowej nr 10 (dofinansowanie 369 652,50 zł)
- „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 (dofinansowanie 370 541,82 zł).
Głównym celem projektów była poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych,
prowadząca do zwiększenia bądź wyrównania szans edukacyjnych uczniów. Służyć temu
miały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla uczniów zdolnych ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz tego młodzi ludzie mogli skorzystać
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a szkoły doposażone zostały w pomoce dydaktyczne
dla pracowni przedmiotowych oraz narzędzia ICT. Projekty były realizowane od lipca 2018 r.
do czerwca 2019 r.
5. Wpłynęła informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli projektu pn. Profesjonalne
pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju, współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020. W procesie
kontrolnym nie stwierdzono uchybień, wynik kontroli określono jako bez zastrzeżeń, IZ RPO
WSL nie wniósł uwag do postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wpłynęła informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli projektu pn. Profesjonalne
pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2, współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020. W procesie
kontrolnym nie stwierdzono uchybień, wynik kontroli określono jako bez zastrzeżeń, IZ RPO
WSL nie wniósł uwag do postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Trwa realizacja 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. W ramach projektu prowadzona jest aktywizacja 85 osób z
terenów objętych rewitalizacją, które są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym
poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej.

8. Trwa realizacja projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania 12.2
Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
9. Projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic” otrzymał dofinansowanie z Funduszu
Mikroprojektów Programu INTERREG V-A RCZ-PL. Projekt złożony został w partnerstwie
Jastrzębie-Zdrój (Partner wiodący) Karwina i Hawierzów. Aktualnie trwa procedura
podpisywania umowy o dofinansowanie. Celem projektu jest wsparcie i doposażenie w
sprzęt specjalistyczny jednostek Straży Miejskich tych trzech miast. Jastrzębska SM
doposażona zostanie w kamery nasobne (6 sztuk + stacja dokująca +licencja na
oprogramowanie)
i bezprzewodowy system monitoringu miejskiego.
10. Trwa realizacja projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”.
11. Projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina” jest w fazie rozliczania.
12. Trwają prace związane z przygotowaniem projektu „JaKa synergia” dotyczącego promocji
atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza poprzez opracowanie i
wdrożenie wspólnej kampanii promującej uzdrowiskową historię Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.
Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnej oferty turystycznej Jastrzębia-Zdroju i
Karwiny oraz wypracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej obu miast.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 167
- zgłoszeń z projektem budowlanym - 20
- zgłoszeń robót budowlanych - 108
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 160
W ciągu ostatnich 3 miesięcy wydano 5 zezwoleń na realizacje inwestycji drogowej. Dotyczą
one następujących przedsięwzięć:
- budowa łącznika ul.: Strażackiej oraz Stodoły
- budowa łącznika ul. Wallacha w Godowie z ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju
- rozbudowa skrzyżowania ul.: Armii Krajowej, Ranoszka, Wiejskiej
- rozbudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Graniczną oraz Północną
- przebudowa wiaduktu w ciągu al. Piłsudskiego.

Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. Rozstrzygnięto konkurs „Lokal na start” - wygrała firma SafeBit.
2. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Biznesu II kadencji.
3. Ogłoszono Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta.
4. Odbyło się spotkanie z PKP PLK w Warszawie odnośnie przywrócenia połączenia
kolejowego w mieście. Trwają prace związane z organizacją spotkania w tym temacie z
samorządami.
5. Trwają prace związane z organizacją III Konferencji Gospodarczej pn. „Od tradycji do
innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych.”, która odbędzie się 18 listopada.
6. Złożono wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach programu „Rozwój
lokalny”, trwa ocena wniosku.
7. Uczestniczono w kolejnym spotkaniu zespołu ds. transformacji regionów górniczych.
8. Zorganizowano spotkanie robocze z przedstawicielami gmin Godów i Mszana w temacie
realizacji postanowień listu intencyjnego dot. współpracy gospodarczej.
9. Dobiegają końca prace związane z stworzeniem platformy multimedialnej dot. oferty
inwestycyjnej miasta.
10. Trwają prace związane z przeprowadzaniem monitoringu Strategii Rozwoju Miasta.
Przeprowadzono spotkania robocze z przedstawicielami NGO, naczelnikami wydziałów
urzędu miasta oraz radnymi.
11. Udzielano informacji o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych inwestorów
(greenfield i brownfield),
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Wydano 947 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową,
opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2580/270 o powierzchni 0,1020 ha,
położoną przy ul. Zamłynie w celu zabudowy mieszkaniowej.
3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość
gruntową, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 276/23, położoną przy
ul. Ogrodowej 20.
4. Nabyto na podstawie umowy zamiany działki nr 1837/38 i 1838/38 z przeznaczeniem pod
chodnik oraz zjazd z drogi publicznej przy ul. Kościuszki w zamian za działkę nr 1836/38.
5. Wydano 19 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
6. Prowadzone jest postępowanie w celu określenia prawa do środków pieniężnych
pozostawionych na rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn
określonych w art. 59a ustawy Prawo bankowe.
7. Przeprowadzono 7 postępowań w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę
drzew z terenów pozostających w administrowaniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
8. Prowadzono 1 postępowanie w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej bez
wymaganego zezwolenia.

9. Wszczęto dwa postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
przy ul. Małopolskiej.
10. Na wniosek TAURON SA prowadzone są sprawy o zobowiązanie do udostępnienia
nieruchomości w celu usunięcia drzew z terenu działek położonych przy ul. 1 Maja.
11. Prowadzone są sprawy przejęcia rurociągów od JSW SA oraz Zakładu Wsparcia Produkcji
JSW SA.
12. Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, Miasta, Powiatu i własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Miasta.
13. Przekazano w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomość
gruntową położoną przy ulicy Wrocławskiej, na której zlokalizowane jest boisko do piłki
plażowej.
14. Wydano decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
wykorzystywanej na cele komunikacyjno-parkingowe Szkoły Podstawowej Nr 14.
15. Prowadzono 15 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiącej własność Miasta lub Skarbu Państwa.
16. Prowadzono 8 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta
lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
17. Odbyły się:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Górnośląskiego S.A
- posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym
- posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w trybie
korespondencyjnym
- posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
- Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
- posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju ...”:
- wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zadanie Digitalizacja oraz dostosowanie do
standardów prawnych archiwum PZGiK, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci
elektronicznej (skanowanie) analogowych materiałów zasobu (m.in. geodezyjne operaty
techniczne, różne dokumenty kartograficzne), dokumentów uzasadniających wpisy do bazy
danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (akty
notarialne) i innych dokumentów, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu
CSJZ. Szacowana liczba dokumentów do przetworzenia i zaewidencjonowania w systemie
informatycznym to około 450 000 szt.
2. Przygotowywane są zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej budynków na
obszarze części ulicy Okrzei (numery parzyste). Zawiadomienia zostaną wysłane do
wszystkich właścicieli budynków, których obejmie zmiana adresu.

Przeprowadzenie zmian adresowych stało się niezbędne, gdyż w okresie kilkudziesięciu lat
nastąpiła silna urbanizacja ulicy Okrzei w postaci intensywnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz licznych podziałów nieruchomości, w ramach których powstawały i
nadal powstają nowe działki przeznaczone pod zabudowę. Stan ten doprowadził do
załamania systemu prawidłowego oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi.
Efektem wprowadzonych zmian będzie doprowadzenie struktury adresowej do zgodności
z obowiązującymi przepisami oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej, usprawnienie
codziennego życia mieszkańców, ułatwienie w poruszaniu się po okolicy mieszkańcom,
kurierom, dostawcom, a przede wszystkim usprawnienie działania służb ratunkowych
i porządkowych.
3. Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie prac geodezyjnych, związanych z regulacją
stanów prawnych dróg publicznych, w pasie drogowym ulicy Jana Kochanowskiego i Juliusza
Kossaka. Dotychczas stan prawny powyższych pasów drogowych nie został kompleksowo
uregulowany.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 28 decyzji administracyjnych z zakresu: usuwania drzew i krzewów, zatwierdzania
dokumentacji robót geologiczno-inżynierskiej, gospodarki odpadami oraz przeprowadzono
118 postępowań administracyjnych dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i
krzewów.
2. Zawarto 251 umów dotacyjnych, 9 aneksów na realizację przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia
grzewcze)
oraz
1 umowę dotyczącą zorganizowania dla grupy rolników udziału w XXVIII Krajowej Wystawie
Rolniczej w Częstochowie.
3. Rozliczono 181 umów dotacyjnych związanych z realizacją przez osoby fizyczne
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia
grzewcze) na kwotę 825 584 zł.
4. Wydano 85 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu.
5. Wydano 54 karty wędkarskie, 1 kartę łowiectwa podwodnego oraz dokonano 9 rejestracji
sprzętu pływającego służącego do celów wędkarskich.
6. Dokonano 13 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
7. Przyjęto 13 zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga zezwolenia.
8. Przyjęto 8 wniosków o odbiór zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających
azbest.

9. Rozpoczęto podpisywanie umów z grantobiorcami w ramach realizacji projektu „Łączymy
z energią”.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 449 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 265 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 118 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rozliczono 133 faktury.
5. Wpłynęło 30 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew. Dokonano wycinki 112 drzew
i pielęgnacji 127 drzew i krzewów.
6. Zawarto umowę na wykonanie nasadzeń bylin oraz na nasadzenia drzew oraz krzewów
7. Usługa dodatkowa:
- przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęły 84 zlecenia
- jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęło 16 zleceń
- wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja – wpłynęło
6 zleceń
8. W czerwcu odebrano bezpośrednio z nieruchomości 2 196,070 Mg odpadów
komunalnych, w lipcu - 2 410,460 Mg, a w sierpniu 2 320,070 Mg.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Wykonano prace rozbiórkowe obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 282
i 283 przy ul. Okrzei 3 w kwocie 34 440,00 zł.
2. Wykonano prace remontowe trzech kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul.
Okrzei w kwocie 37 000,00 zł.
3. Wykonano prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz wymianą pokrycia
dachowego z blachy trapezowej w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie
60 580,00 zł.
4. Trwają prace remontowe grobu wojennego Powstańców Śląskich na cmentarzu
parafialnym parafii pw. św. Katarzyny.
5. Zakończono prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego
dotyczącego budowy napisu z nazwą osiedla na dachu budynku przy ul. Katowickiej 1-3.
Łączny koszt wyniósł 8118,00 zł.
6. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 369 031,51 zł.
7. Sprzedano 16,49 m³ drewna opałowego za kwotę 1490,18 zł.
8. Zlikwidowano 11 dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano łącznie 2,9 tony odpadów.
9. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął około 150 ton odpadów.

10. Wykonano 347 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 48
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych, 15 interwencj dotyczące napisów
nazw osiedli.
11. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 81 psów, 46 psów adoptowano, a 38
psów zwrócono właścicielom.
12. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy w czerwcu 17osób, w lipcu 21 osób, w sierpniu 21 osób, które w
Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
13. Zakończono prace związane z wymianą piasku w piaskownicach i placach zabaw
administrowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Łącznie wymieniono 1499,42 tony piasku
za kwotę 45922,74 zł.
14. W Parku Zdrojowym przeprowadzone zostały prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi
48 szt. drzew.
15. Dokonano nasadzeń kwiatów sezonowych letnich w ilości 698 szt. na terenie Parku
Zdrojowego.
16. Wykonano nowe nasadzenia na skrzyżowaniu ul. Jagiełły z ul. A. Krajowej. Łącznie
wysadzono ponad 500 szt. roślin.
17. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych oraz terenów zielonych na terenie
miasta o łącznej pow. 167 000 m².
18. Wykoszono tereny zielone na cmentarzach komunalnych, targowisku miejskim, parkingu
przy ul. Podhalańskiej o łącznej pow. 168 000 m².
19. Odnotowano 24 380 wypożyczeń rowerów miejskich, do systemu dołączyło 2045
użytkowników. Łączny dystans przejechany przez rowery wyniósł przeszło 71 tys. km.
20. Zwarto umowę na wykonanie 69 mb. ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami na
targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka na kwotę 107 994,00 zł.
21. Pracownicy JZK wzięli udział w przygotowaniu uroczystości miejskich związanych z
rocznicą wybuchy II wojny światowej przy tablicy pamiątkowej na Bożej Górze Prawej oraz
Dniem Sybiraka przy symbolicznym grobie na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
Realizacja zadań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
1. Wystawiono patroli:
- pieszych – 42
- zmotoryzowanych – 332
2. Przyjęto 982 zgłoszenia od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 451 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 399
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 158
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 194
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 122
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 109
5. Czynności administracyjno-porządkowe:
5.1. Doprowadzono 2 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.

5.2. Przeprowadzono kontrolę czystości i porządku na terenie 32 nieruchomości.
5.3. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 136 sprawców wykroczeń.
5.4. Zastosowano środki wychowawcze wobec 128 sprawców wykroczeń.
5.5. Skierowano 14 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie o wykroczenie.
5.6. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 328 osób.
6. Zabezpieczano 4 imprezy na terenie miasta:
- piknik bezpieczeństwa
- trasę przejazdu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne
- trasę korowodu dożynkowego w sołectwie Szeroka
- trasę nocnego rajdu rowerowego
7. Strażnicy brali udział w 4 imprezach plenerowych: Jastrzębski Dzień Zwierzaka, Bezpieczne
Jastrzębie, dożynki na os. Jastrzębie Górne i Dolne, festyn na os. Morcinka.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 25.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 77,
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 16.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 3269 dokumentów.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 51 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 114 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 12 osób z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 29 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Klubie Sportowym GKS 1962 Jastrzębie
- Szkole Podstawowej nr 15
- Szkole Podstawowej nr 4
- Publicznym Przedszkolu nr 12
- Domu Pomocy Społecznej
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 11
- Szkole Podstawowej nr 6

- Publicznym Przedszkolu nr 10

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Decyzje o rejestracji – 4197.
2. Zmiany w dowodach rejestracyjnych – 1465.
3. Wyrejestrowania – 304.
4. Zgłoszenia zbycia – 765.
5. Wydane prawa jazdy – 655.
6. Profile kandydatów na kierowców – 424.
7. Decyzje o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy – 63.
8. Wnioski do CEiDG – 528.
9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111.
10. Zameldowania i wymeldowania – 1281.
11. Zaświadczenia o zameldowaniu – 251.
12. Udostępnienia danych o zameldowaniu – 870.
13. Decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu – 49.
14. Wydane dowody osobiste – 2451.
15. Unieważnione dowody osobiste – 1888.
16. Karta Jastrzębianina
Wydano 10 136 Kart Jastrzębianina
Aktywowanych kart (potwierdzenie kontynuacji nauki na podstawie legitymacji szkolnej lub
studenckiej) w 2017 roku było 7 399, rok później 8050. Liczba odnosząca się do 2019 roku
będzie znana w październiku, ponieważ aktywacja dla uczniów odbywa się do końca
września, natomiast dla studentów do końca października. Obecnie tylko 2841 – część osób
korzysta jeszcze z aktywacji dokonanej w roku ubiegłym.

Rok
2017
2018
2019 (do dnia
25.09.2019r.)
Razem

Liczba wydanych Liczba Kart
Liczba doładowanych
Kart
Jastrzębianina biletów bezpłatnych na
Jastrzębianina
narastająco
Karcie Jastrzębianina
7025
7399
2293
9318
8050
818
10136

10136

2841

Liczba Kart wydanych od 27 czerwca 2019 - 464
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 126, małżeństwa - 65, zgony - 74
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1348

3. Migracje aktów do rejestru państwowego –497
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 19
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 9
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
1

Usługi i instrumenty rynku pracy:

Obsługa osób bezrobotnych:
 Liczba wizyt osób bezrobotnych u doradców klienta:
5020
 Liczba wydanych skierowań:
508
 Liczba Indywidualnych planów działania:
222
 35 spotkań informacyjnych - przedstawienie informacji zawodowych:
dla nowo zarejestrowanych bezrobotnych (osoby)
305
 Zarejestrowano osób bezrobotnych:
666
 Przyznano 83 zasiłki dla osób bezrobotnych i 37 dodatków aktywizacyjnych
 Wydano 1544 decyzje administracyjne i 633 zaświadczenia.
Obsługa pracodawców i przedsiębiorców:
 Przyjęto 114 wniosków o organizację form aktywizacyjnych dla 145 osób
 Zawarto 108 umów aktywizacyjnych na realizację wsparcia dla 110 osób
 Upowszechniono 258 nowe oferty pracy na około 437 stanowisk
 Spotkania indywidualne z przedsiębiorcami 913
 Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania
cudzoziemcom 727
 Wykonane testy rynku pracy: 5 na 46 osób.

pracy

2. Inne działania:
W pierwszym tygodniu września odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnego rynku pracy,
w ramach którego dyskusji poddano sytuację na jastrzębskim rynku pracy. Spotkanie odbyło
się w ramach prowadzonego ogólnopolskiego badania „Barometr Zawodów”. Organizatorem
spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju. "Barometr" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Opiera się na
opinii ekspertów, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych
zawodach. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2020 roku zostanie opublikowana
po otrzymaniu informacji z WUP o zakończeniu badania.
3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
Stopa bezrobocia w lipcu 2019 roku:
 stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 3,9%,
 stopa bezrobocia podregion rybnicki: 3,8%,
 stopa bezrobocia woj. śląskie: 3,8%,

 stopa bezrobocia w Polsce: 5,2%.

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. W ramach programu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” wydano w sumie 5916 kart.
2. Zakupiono i przekazano w bezpłatne użytkowanie Oddziałowi GinekologicznoPołożniczemu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 kardiotokograf.
3. Do Publicznego Żłobka nr 1 uczęszcza 130 dzieci. Na przyjęcie oczekuje 70 dzieci.
4. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad 24
podopiecznymi.
5. Odbył się Festyn Zdrowia.
6. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych
w Jastrzębiu-Zdroju wykonuje 5 podmiotów leczniczych w 6 punktach na terenie miasta.
7. Wydano 327 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
8. Wypłacono 2249 dodatków mieszkaniowych na kwotę 495.275,69 zł.
9. Wypłacono 514 dodatków energetycznych na kwotę 6900,91zł.
10. Wydawana jest Karta Dużej Rodziny i Karta Miejska Rodzina 3+.
11. Odbyły się spotkania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie spotkań
Komisja rozpatrywała wnioski o przydział lokalu złożone w 2019 r.
Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej zdobył I miejsce w konkursie IDOL Fundacji Szansa dla
Niewidomych. Jastrzębska placówka nagrodzona została w kategorii Urząd województwa
śląskiego 2019. Fundacja doceniła zaangażowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób
z niepełnosprawnością na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także dostosowanie przestrzeni
architektonicznej i usprawnianie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.
1. Sporządzono 652 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 748 środowiskach.
2. Podjęto 90 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 210 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęły 84 „Niebieskie
Karty”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 211.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 496 środowisk.
5. Przeprowadzono 21 wywiadów środowiskowych 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 588 świadczeniobiorców, wypłacono 3520 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 985.862,42 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych objęto 517 osób na kwotę 133.917,41 zł.
8. Wydano 1366 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywały 63 osoby, a kwota wypłaconych wynagrodzeń to
58.012,50 zł.
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 7 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 10.746,44 zł.
11. Na terenie miasta funkcjonowały 143 rodziny zastępcze, w których przebywało 202
dzieci. Wydano 196 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 565.406,60 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 32 rodziny.
12. Zorganizowano 33 spotkania 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 241.573,94
zł.
14. W noclegowni przebywało 30 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 9 bezdomnych kobiet, w tym 1 dziecko.
15. Podstawowymi usługami opiekuńczymi objęto 132 osoby. Wydatkowano kwotę
190.741.74 zł.
16. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób zaburzonych psychicznie objęto 4
osoby. Wydatkowano kwotę 17.955,00 zł.
17. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi podstawowymi objęto 2 osoby. Wydatkowano
kwotę 2250 zł.
18. Ilość osób korzystających z pomocy w formie pobytu w domach pomocy społecznej poza
terenem miasta Jastrzębie-Zdrój – 68 osób miesięcznie, łączna kwota wydatków –
612.290,49zł.
W Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przebywa 36 pensjonariuszy.
19. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 13 osób.

20. Wypłacono dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 43 wnioskodawcom i 35
opiekunom na łączną kwotę 74.292,00 zł.
21. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – wpłynęły 14 wnioski, podpisano
6 umów na łączną kwotę 42.426,00 zł.
22. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu – wpłynęły 3 wnioski, podpisano
1 umowę o dofinansowanie w wysokości 790 zł.
23. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – wpłynął 1 wniosek.
24. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 94 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 87 wnioskodawcom na łączną kwotę
59.780,76 zł.
25. Wypłacono 11 500 zł dofinansowania na wyjazdy rekreacyjno-kulturalne na rzecz
2 stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
26. 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 16 umów na realizację modułu II i zostały wypłacone środki finansowe na
pokrycie kosztów na naukę (czesne) w wysokości 19.703,60 zł. Dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia dla studentów wypłacono w wysokości 11.975,00 zł. Na moduł I zostały złożone
33 wnioski. Podpisano 4 umowy w ramach modułu I i wypłacono kwotę 16.519,46 zł.
27. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 196 konsultacji psychologicznych na miejscu
oraz 27 w terenie, udzielił 8 porad prawnych. Przeprowadzono 64 zespoły do oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej w dziale Pieczy Zastępczej oraz wydano 10 opinii o posiadaniu
predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
28. Realizowano projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” RPO
WSL 9.2.5. Wartość projektu 620 836,25 zł. Okres realizacji 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.
29. Realizowano projekt „O krok do przodu” RPO WSL 9.1.6. Wartość projektu 2 049 826,91
zł. Okres realizacji od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.
Realizacja zadań przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Udzielono 397 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 5 wniosków do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.

Realizacja zadań w zakresie biura miejskiego rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 54 konsumentów oraz udzielono
558 porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Opracowano projekt Rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
2. Koło Łowieckie „Odra” ubiegało się o dofinansowanie w dziedzinie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na realizację zdania pn. Wsparcie
gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach
Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2019 w ramach procedury małych zleceń. Oferta została
zaopiniowana pozytywnie i przyjęta do realizacji. Na zdanie z budżetu miasta przeznaczono
kwotę 3 500,00 zł.
3. Odbyło się VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Prowadzono aktualizację wykazu jastrzębskich organizacji pozarządowych na podstawie
informacji przekazanych przez sektor pozarządowy. Wykaz dostępny jest na stronie
internetowej miasta www.jastrzebie.pl w zakładce organizacji pozarządowych.
5. Odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków w ramach otwartych
konkursów ofert oraz tzw. „małych zleceń” na podstawie obowiązujących Rozporządzeń
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.
6. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych można było skorzystać Mobilnego
Punktu Informacyjnego
7. Odbyły się spotkania organizowane w związku z głosowaniami nad projektami zadań
złożonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W tym roku
złożonych zostało 85 wniosków, z czego 62 zostały ocenione pozytywnie, a do realizacji
ostatecznie zostanie przekazanych 35.
8. Realizowano wnioski przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów w zakresie m.in.:
umów związanych z organizacją dożynek, festynów i konkursów organizowanych na terenie
osiedli / sołectw, zakupu nagród dla laureatów konkursów, zakupu środków czystości, wypłat
należnych diet, wymiany dowodów ewidencyjnych środków trwałych w siedzibach
jednostek, budżetu miasta w zakresie działalności w/w jednostek, funduszu sołeckiego i
innych bieżących spraw.
9. Podpisano 6 umów z województwem śląskim dotyczących udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na rok
2019. Każde sołectwo miało do dyspozycji 12 500 zł, z czego wkład własny wynosił 2500 zł
i kwota dofinansowania 10 000 zł.
10. Odbyły się zebrania wiejskie mające na celu podjęcie uchwał wraz z wnioskami
dotyczącymi propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

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 43 727,93 zł.
2. W lipcu i wrześniu trwały prace związane z 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. Ze
zaktualizowanych wniosków złożonych we wrześniu przez jednostki oświatowe wynika, że na
realizację zadania miasto otrzyma dotację w łącznej kwocie 641 695,18 zł.
3. W sierpniu i wrześniu trwały prace związane ze zbieraniem danych ze szkół w związku
z podjętym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Zadaniem ma
zostać objętych 99 uczniów szkół, którzy spełniają kryteria określone rozporządzeniem.
Miasto
wystąpiło
z wnioskiem do wojewody o dotację celową w kwocie 37 565 zł i otrzymało pierwszą transzę
środków w wysokości 23 332 zł.
4. Przyznano stypendia dla 40 uczniów jastrzębskich placówek. Łączna wartość stypendiów
wyniesie 25 000 zł, w tym za wysokie wyniki w nauce 14 000 zł oraz za osiągnięcia naukowe
11 000 zł.
5. Zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie w kwocie 5180,00 zł zadania pod nazwą „Profilaktyka
zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym
2019/2020. To już drugi wyjazd na „Zieloną szkołę” dofinansowany z WFOŚiGW w 2019 roku.
Pierwszy organizowany był wiosną, na który pojechali uczniowie ZS nr 9 oraz Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 23, drugi organizowany jesienią, z którego skorzystało 21 uczniów
klasy III Szkoły Podstawowej nr 4.
6. Zawarto umowę na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert
tzw. „mały grant” w dziedzinie edukacji z Fundacją Pasjonaci w Jastrzębiu-Zdroju.
Dofinansowaniem w kwocie 2 000,00 zł zostanie objęte zadanie pn.”WAKACJE ZE SZTUKĄ –
TWÓRCZE WARSZTATY DLA DZIECI”.
7. W lipcu i sierpniu zostały wypłacone dotacje na dofinansowanie realizacji zadań jednostek
oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego
i profilaktyki społecznej dla niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, 2
poradni logopedycznych, 1 ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci głęboko upośledzonych w
lipcu w wysokości 1 011 311,14 zł, w sierpniu w wysokości 1 023197,95 zł.
8. Przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowy z przewoźnikami na dowóz uczniów
niepełnosprawnych.
9. Przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowy z przewoźnikami na dowóz uczniów
remontowanych placówek oświatowych.
10. W lipcu i sierpniu br. odbyły się postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla 20 nauczycieli, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania do 30

czerwca br. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Akty nadania stopnia zostały wręczone 5 września w trakcie narady dyrektorów.
11. Odbyły się konkursy na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Ziemi
Śląskiej oraz dyrektora Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego. W obydwu
placówkach wyłoniono kandydatów na dyrektorów – w Szkole Podstawowej Nr 14 dotychczasowy dyrektor, w Zespole Szkół Nr 6 – funkcję objął dotychczasowy wicedyrektor.

Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 37 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 14 336,86 zł.
2. Obyły się wizyty w miastach partnerskich: Borszczowie (563. rocznica pierwszej wzmianki
o mieście), Hawirzowie (święto miasta), Prievidzy (górniczy jarmark) i Ibbenbüren (święto
Kirmes).
3. Przygotowano kampanię promocyjną „Kręci mnie Jastrzebie”.
4. Trwają prace nad nowym filmem promocyjnym.
5. Trwają prace nad kampanią ekologiczną.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Zawarto umowy na realizację zadań publicznych w ramach „małych zleceń”, przekazano
dyspozycje przekazania środków finansowych oferentom.
2. Trwają rozliczenia dotacji przyznanych w ramach dotacji na rozwój sportu.
3. Wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych zgodnie z procedurą ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Realizowane są projekty w ramach przyznanych stypendiów w dziedzinie kultury w tym:
- przygotowanie wystawy „Od przemysłu do modernizmu - Jastrzębie-Zdrój” - dwudziestu
rysunków o tematyce związanej z modernistyczną tożsamością miasta,
- rozwój literacki i artystyczny dzieci i młodzieży na terenie miasta, poprzez organizowanie
spotkań poetyckich oraz wernisaży,
- wydanie tomiku poezji dla dzieci z własnoręcznym wykonaniem rysunków pt. „Dziecięce
psoty”,
- przygotowanie, urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna”,
- udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Liryki Wokalnej „Udo Reinemann”
w Brukseli
- wydanie monografii książkowej pt. „Historia jastrzębskiego boksu”.

Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury

Podczas wakacji zrealizowano cykl wydarzeń kulturalnych w ramach „Wakacji z Miejskim
Ośrodkiem Kultury”. W tym czasie odbyły się 254 imprezy, w których wzięło udział ok. 5400
uczestników. Były to m.in.:
 Letnie Koncerty Fortepianowe w wykonaniu Karola Lucjana organizowane w różnych
punktach miasta;
 Letnie Koncerty Plenerowe w wykonaniu Big Bandu Stowarzyszenia MuzycznoKulturalnego „Borynia”, Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego
„Zofiówka”, Orkiestry Dętej Stowarzyszenia KWK Jas-Mos;
 XXIII Sierpniowa Promenada Trzeźwości w Jarze Południowym;
 Wakacyjne warsztaty artystyczne „Parking Sztuki”;
 Teatr Rodzinny „Pszczółka Maja” w kinie „Centrum”;
 Wycieczki do Dolni Morava, Krakowa, Wrocławia i Bystrej;
 Wakacyjne konkursy i zabawy plastyczne dla dzieci w tym warsztaty mydlarskie,
ceramiczne, wyrobu świec żelowych w placówkach MOK-u;
 Zabawy i konkursy edukacyjne w placówkach MOK-u;
 Zabawy, turnieje, imprezy rekreacyjno-sportowe w placówkach i plenerze;
 „Dogoterapia” cykl zajęć edukacyjnych;
 Wakacje filmowe w kinie „Centrum”;
 Swingowe Zakończenie Lata czyli warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych
z pokazem tańca w wykonaniu tancerzy Swing City Katowice.
Imprezy współorganizowane:
 Jastrzębski Dzień Zwierzaka – Jar Południowy
 Święto Policji – Dom Zdrojowy
 Festyn Zdrowia w ramach Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia
Wystawy:
W tym czasie udostępnione były do zwiedzania:
Galeria Epicentrum
 Studium Rysunku i Grafiki – wystawa podsumowująca sezon 2018/2019
Galeria Historii Miasta
 „Wszyscy święci”. Rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego.
wystawy stałe:
 „Chata śląska”
 „Historia węglem pisana”

 „Henryk Sławik z Szerokiej”
 „Moje M”

Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 431 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY
 WAKACYJNA AKADEMIA – międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Warsztaty językowe, warsztaty mis i gongów tybetańskich, warsztaty sportowe, warsztaty
rękodzieła, warsztaty sportowe, warsztaty taneczne, warsztaty samorealizacji
i samodoskonalenia
 NARODOWE CZYTANIE 2019 – NOWELE POLSKIE
 MĄDRZY CYFROWI – warsztaty dla młodzieży (5 spotkań)
 Stoliki językowe: czeski (7 warsztatów)
 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
 Promocja Miasta i Biblioteki podczas wydarzenia Knižní jarmark 2019 w Karwinie
 FAKE NEWS. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości – warsztaty komputerowe dla
młodzieży i dorosłych
 Wanda Rutkiewicz: kobieta-legenda – spotkanie z ANNĄ KAMIŃSKĄ w ramach
projektu LITERATURA NA WYŻYNACH dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 Spotkanie autorskie z MARKIEM MIGALSKIM
WYSTAWY:
•
Bielska Zadymka Jazzowa – wystawa fotografii Macieja Kanika
•
Od przemysłu do modernizmu – wystawa rysunków Marcina Serwotki
•
Człowiek i anioł – emocje i uczucia – wystawa malarska Beaty Śliwki
DLA DZIECI:
 PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH – WAKACJE 2019
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu
Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
Seanse bajkowe, warsztaty: plastyczne, podróżnicze, taneczne, robotyczne, kulinarne,
umuzykalniające, warsztaty językowe, archeologiczne, literacko-plastyczne, artystyczne,
gry i zabawy
 BAJKOWA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA – finał WAKACJI 2019
Warsztaty plastyczne i artystyczne, gry i zabawy ruchowe, spotkanie z podróżnikami, bańki
mydlane, fotobudka

Realizacja zadań Przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Siatkówka plażowa rozpoczęła cykl wakacyjnych imprez. W Mistrzostwach Śląska
w Siatkówce Plażowej spotkało się ponad 20 par z całego regionu, jastrzębianie w całym
cyklu zawodów są najlepsi od lat.
Pierwszy weekend lipca, to jedna z największych imprez w tym roku - GIGANCI
WIPEOUT PLANET, kilkanaście urządzeń pneumatyczno-rekreacyjnych wraz z torami
przeszkód, na których mieszkańcy mali i duzi bawili się przez 2 dni na parkingu przed halą
widowiskowo-sportową.
Akcja „Wakacje z MOSiR-em” poza stałymi propozycjami skierowanymi głównie do
dzieci i młodzieży została wzbogacona o ofertę dla całych rodzin. Dzieci i młodzież
uczestniczyły w zajęciach piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletycznych, letniej akademii tańca i
in.
Propozycje dla rodzin to m.in. Nocny Rajd Rowerowy, w którym padła rekordowa frekwencja
(ponad 170 uczestników), wycieczki do Wrocławia, Zatoru, a także wyprawa na kajaki.
Na uwagę zasługują nowe projekty dla dzieci i dorosłych, w tym spotkania z lekką
atletyką i badminton.
Kino Plenerowe na OWN - w każdy piątek wyświetlano kultowe polskie komedie.
Wakacje zakończono kolorową imprezą dla młodzieży pn. EKSPLOZJA KOLORÓW,
poza kolorowymi wyrzutami imprezę uświetnili DJ. Ponadto w tym dniu dzieci i młodzież
mogły uczestniczyć w warsztatach SKIMBOARDING.
Pierwszy raz z Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego wyjechali uczestnicy Nocnego
Rajdu Rowerowego, 14 km trasy rowerzyści pokonali ścieżkami naszego miasta.
„Jastrzębska Dziesiątka” jest jedną z największych imprez biegowych w regionie
o zasięgu międzynarodowym. W tym roku w biegu głównym pobiegli zawodnicy z Ukrainy,
Czech, a także zawodnicy z Kenii i Etiopii. Wśród ponad 800 zawodników było wielu
mieszkańców naszego miasta (ponad 300), w biegu wystartowała rekordowa liczba kobiet,
które po VI Jastrzębskim Biegu Kobiet – „Kobiety na 5+” poprawiły swoją aktywność
w „dziesiątce” o 60%.
Przed biegiem głównym w „Biegu Małego Jastrząbka” pobiegli najmłodsi zawodnicy,
przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym niezwykle
popularnym biegu wystartowało ponad 250 uczestników z silną frekwencją wśród
najmłodszych. Wyłoniono także najlepszą reprezentację naszego miasta w kategorii kobiet
i mężczyzn, a także najlepszych Polaków i Polki, wśród nagrodzonych znaleźli się także:
najstarsza i najstarszy zawodnik „dychy”.
Zakończyła się modernizacja SKATEPARKU, wszystkie urządzenia są w technologii
betonowej, skatepark ma charakter bardziej rekreacyjny.

W okresie wakacji odbyło się dużo imprez we współorganizacji z MOSiR, m.in.: Festyn
Bezpieczeństwa, Festyn Zdrowia, III Zawody Ratownictwa Technicznego PSP; II Jastrzębski
DogTrekking.
WYBRANE IMPREZY:


Wakacje z MOSiR-em – ilość uczestników
 Wycieczki – ok. 200
 Zajęcia stałe – ok .800
 Zawody Rowerowe „Złota Szprycha” – ok. 70
 Kąpielisko „Zdrój” – ok. 30 tys.



Imprezy inne – ilość uczestników
 Nocny Rajd Rowerowy – 180
 Giganci WIPEOUT PLANET – 2 dni - 8000
 IX Bieg Uliczny „Jastrzębska Dziesiątka” – ponad 9800 uczestników
 VII Bieg Małego Jastrząbka – 320
 Eksplozja Kolorów i SKIMBOARDING – 2000

Narady:
- 9 narad z zastępcami prezydenta
- 1 narada z naczelnikami i dyrektorami jednostek
- 11 narad z wnioskami
- 3 narady komunalne
W ostatnich miesiącach najwięcej czasu poświęciliśmy 3 tematom: ekologii, analizie
budżetu i wynagrodzeniom dla pracownikom.
I tak po kolei:
Ekologia
W ostatnim czasie docierają do nas wszystkich, coraz częściej, bardzo niepokojące
informacje dotyczące zmian klimatycznych, które będą miały ogromny wpływ na życie
każdego z nas, również mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Te zmiany są nieuniknione, ale można je zahamować. Nie możemy stać obojętnie
i czekać aż ktoś to zrobi za nas.
W związku z tym, wielokrotnie odbyliśmy spotkania z naczelnikami i pracownikami
wydziałów, podczas których dyskutowaliśmy nad możliwością podjęcia dodatkowych działań,
które przyczynią się do większej dbałości o nasze środowisko. Obecnie już wiele zadań
realizujemy, jak: termomodernizacje budynków, alternatywne źródła energii, wymiana
źródeł ciepła, dopłaty dla mieszkańców w tym zakresie. Potrzebne są jednak inne, może
bardziej miękkie, ale niezwykle ważne działania, uświadamiające nam wszystkim zagrożenia.

I tak w ramach zaplanowanych działań:


Wydałam zarządzenie o eliminacji i ograniczeniu plastiku w urzędzie miasta
i jednostkach podległych, również podczas imprez i wydarzeń plenerowych. Oznacza
to, że np. wybierając firmę cateringową czy obsługującą, preferencje będzie miała ta,
która zaoferuje naczynia i sztućce nie plastikowe.
 Już wcześniej do mieszkańców trafiały lniane torby wielokrotnego użytku.
 Eliminujemy wodę w butelkach plastikowych. Te, które jeszcze są używane, to
końcówka zapasów z ostatniej dostawy. Następnie będzie woda w butelkach
szklanych lub w dzbankach, woda z kranu, która jak pokazują badania, jest czystsza,
niż
ta
w butelkach plastikowych.
 Planujemy ograniczyć częstotliwość koszenia trawy w okresie letnim, ze względu na
suszę, która będzie nas coraz częściej dotykać (nowy przetarg).
 Planujemy ograniczyć zużycie soli do posypywania dróg, do miejsc, które są
najbardziej niebezpieczne, ronda, skrzyżowania, podjazdy. Wzorem innych miast
drogi płaskie będą utrzymywane na biało, czyli będą odśnieżane i posypywane
piaskiem, nie solą.
 Zaplanowaliśmy dużą ilość działań edukacyjnych, uświadamiających. W ostatnim
czasie została zorganizowana jedna z nich, czyli montaż kontenera z plastiku. Akcja
miała na celu zaskoczyć, pobudzić wyobraźnię, zaszokować, zaintrygować,
zmotywować. Cel został osiągnięty. Akcja zainteresowała również media
ogólnopolskie. Telewizja Polska, Polsat i inne media przedstawiły pozytywne
materiały i wyraziły akceptację do tego rodzaju akcji. Potwierdziły skuteczność tego
rodzaju działań.
Z tego miejsca chcę również podziękować mieszkańcom za ich zaangażowanie i reakcję.
Kiedy stawiany był plastik rozdzwoniły się telefony do miasta i policji z informacją, że ktoś
podrzuca śmieci. To świadczy o tym, że mieszkańcom zależy na estetycznej przestrzeni. Za to
dziękuję.
Niektórzy opacznie zrozumieli to działanie i wylało się też dużo hejtu. To nas jednak nie
zraża. Być może to zdecydowało, że w nocy przed dniem, kiedy instalacja miała być zabrana,
ktoś podpalił plastik. I temu komuś nie przeszkadzało, że może to zanieczyścić środowisko.
Budżet

W związku z proponowanymi i wprowadzanymi przez obecny rząd zmianami, bardzo
dużo czasu poświęciliśmy na analizy z nimi związane, ponieważ skutki tych zmian wyraźnie
odczujemy w naszym budżecie. Jestem zobowiązana poinformować państwa o naszych
obliczeniach, bo przed nami czas tworzenia budżetu na 2020 r.
To dobrze, że do kieszeni jastrzębian trafi więcej pieniędzy. Sam ten fakt jest
pozytywny. Problem polega na tym, że rząd te zmiany finansuje z dochodów samorządu,
z naszych pieniędzy.
Jesteśmy zobowiązani do tego, by rzetelnie wyjaśniać jastrzębianom powody, dla
których miasto będzie musiało poważnie ograniczyć wydatki. Zwłaszcza, że w przestrzeni
publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji. Tymczasem liczby mówią same za
siebie.

Największym zagrożeniem dla przyszłego budżetu będą mniejsze wpływy z PIT oraz
z subwencji połączone z dodatkowymi wydatkami na oświatę, jak i podniesienie płacy
minimalnej (a w zasadzie podniesienie wynagrodzenia wszystkich pracowników w związku
z tym, bo płace w znacznej mierze spłaszczą się, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na
pracowników i atmosferę w pracy). Z ubolewaniem stwierdzam, że płaca minimalna nie
dotyczy nauczycieli.
To sprawi, że miasto będzie musiało zacisnąć pasa na niespotykaną skalę.
Poszkodowani będą mieszkańcy, ucierpią instytucje kultury, sportu, będzie mniej pieniędzy
na poprawę powietrza, remonty i inwestycje. Mając te dane, z przykrością stwierdzam, że nie
będzie możliwe w najbliższym czasie wprowadzenie komunikacji za 0 zł dla mieszkańców,
budowa aqua parku, stadionu czy innych dużych inwestycji.
Wpływy z PIT są jednym z najważniejszych składników dochodów miasta. Zwolnienie
młodych osób z podatku spowoduje ubytek w budżecie w wysokości około 5,8 mln zł.
Obniżenie PIT z 18% na 17% to ubytek około 13 mln zł. Wzrost kosztów uzyskania
przychodów pracowników to 2,6 mln zł. Podwyżka dla nauczycieli pochłonie ponad 12 mln zł,
wzrost dodatku dla wychowawców w placówkach oświatowych to ponad 2,6 mln zł. Wzrost
płacy minimalnej około 3,8 mln zł. 6% wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej to około 5,2
mln zł. Zatem oznacza to około 19 mln zł mniej w budżecie w 2020 r. i wzrost wydatków
obligatoryjnych o 23,6 mln zł.
Za te pieniądze moglibyśmy w ciągu 5 lat wybudować wielofunkcyjny obiekt
sportowy, kinoteatr czy centrum biznesu.
Rząd uważa, że dochody z PIT rosną. Owszem będą wyższe, ale czy w takiej wysokości
jak wydatki na zmiany rządowe? Raczej nie. Ponadto wydatki rosą w zastraszającym tempie.
Dla przykładu w 2014/2015r do oświaty dokładaliśmy około 11 mln zł, w roku 2018 – 17 mln
zł, w 2019 – 26 mln zł. Wzrastają ceny energii, inwestycji. Do realizowanych inwestycji
dołożyliśmy 60 mln zł, zamiast rozpoczynać nowe, takie jak przebudowa alei, ul. 1 Maja itp.
Cięcia w budżecie odczują jastrzębianie dotkliwie. Skonstruowanie budżetu na 2020 r. będzie
nie lada wyzwaniem. Miasto znalazło się, nie ze swojej winy, w trudnej sytuacji, której musi
sprostać, tnąc wydatki w każdej sferze.
Wynagrodzenia
Podniesienie płacy minimalnej skutkuje dużym spłaszczeniem płac pomiędzy stanowiskami.
To jest kolejna sytuacja, która powoduje ogromny dyskomfort dla pracodawcy, ale też duże
niezadowolenie dla pracowników. Wiem, ile zarabiają pracownicy w mieście. Są to niskie
wynagrodzenia. Trudno też jest znaleźć pracowników nowych na miejsce odchodzących na
emeryturę. Sen z oczu spędza mi ta sytuacja.
W październiku wszyscy pracownicy w urzędzie miasta i w jednostkach miejskich otrzymają
nagrodę w wysokości 1 tys. w przeliczeniu na pełny etat.
W 2020 r. chciałabym, by podwyżkę otrzymali wszyscy pracownicy, a nie tylko ci z minimalną
płacą. Pracujemy nad tym i mam nadzieję, że to się uda.
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

