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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 24 października 2019 roku
Od 26 września do 24 października zostały zrealizowane następujące zadania.
Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 27 września do 21 października 2019 roku podjęłam 6 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 6 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta JastrzębieZdrój na 2019 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami. Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów
i wydatków budżetu miasta o kwotę 16 909 551,70 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian wynikających z projektu Uchwały Rady Miasta
złożonego na dzisiejszą sesję plan budżetu miasta na 2019 rok kształtuje się następująco:
dochody ogółem wynoszą 490 613 496,12 zł,
wydatki ogółem wynoszą 541 280 036,94 zł,
przychody wynoszą 50 698 604,82 zł,
rozchody wynoszą 32 064,00 zł,
Deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 50 666 540,82 zł, co stanowi 10,33%.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
1. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
2. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym.
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowa – została wstrzymana
z uwagi na osiadanie terenu związane z eksploatacja górniczą kopalni – planowane
wznowienie w grudniu 2019r.
4. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 - I etap.
5. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
6. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.
7. 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.
8. Remont schodów ul. Andersa.
9. Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu.

10. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - ulica
Moszczenicka i ulica Towarowa.
11. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej.
12. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z przebudową i zabezpieczeniem na
projektowane wpływy eksploatacji górniczej.
13. Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb
edukacyjnych.
14. Przebudowa ul. K. Wielkiego – ETAP I.
15. Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa.
16. Remont nawierzchni ul. Grzybowej – zawarta umowa na kolejny etap.
17. Remont nawierzchni odnogi ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej.
18. Remont nawierzchni ul. Twardowskiego – umowa w przygotowaniu.
19. Remont nawierzchni ul. Ździebły (odnoga do nr 24).
20. Projekt budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl.
21. Wykonanie elementów organizacji ruchu – kontrapas dla rowerów na odcinku od
ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki – roboty brukarskie.
22. Rozbudowa siłowni przy ul. Katowickiej o huśtawkę czteroosobową.
23. Budowa street workout przy ul. Poznańskiej 1A.
24. Remont chodników ul. Katowicka, ul. Szkolna.
25. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku
dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11 – zakończono ale
czeka na odbiór konserwatora zabytków.
Zakończono następujące zadania:
1. Zagospodarowanie terenów miejskich - budowy siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz
placu zabaw przy ul. Gagarina.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Od 1 października działa Ogrzewalnia przy ul. Północnej. Czynna jest codziennie w godzinach
od 18.00 do 8.00.
II. 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 poszczególnych miesiącach:
1. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 1
2. Liczba skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych - 11
3. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych - 1
III. Inwestycje zrealizowane
Niepodległości 61 – przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o.
IV. Inwestycje w trakcie realizacji
K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej.

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.
K. Paryskiej 9 – zakup urządzeń placu zabaw i strefy fitness, finansowane z Funduszu
Sołeckiego.
K. Paryskiej 9 – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu – kontynuacja inwestycji
w zakresie budowy budynku magazynowego.
1000-lecia 15 - Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne.
V. Czynności w zakresie administrowania
Zasiedlono 2 lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach JTBS „DASZEK’’ Sp. Z o.o. przekazane
do dyspozycji MZN.
Zasiedlono 1 lokal mieszkalny.
Przekazano 1 lokal socjalny, 3 lokale użytkowe.
Przejęto 2 lokale mieszkalne, odebrano 1 lokal użytkowy po zakończeniu umowy najmu.
Kontrola budynków socjalnych przy ul. Gagarina 108 – 112 pod kątem przestrzegania
przepisów PPOŻ przez mieszkańców z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz
Specjalisty MZN do spraw PPOŻ.
Prowadzenie czynności odbiorowych terenu przy ul. Gagarina 108 - 116 po pracach
modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej prowadzonych przez PGNiG Termika Energetyka
Przemysłowa S.A.
Wydział Funduszy Pomocowych
1. Trwają prace związane z dostarczaniem sprzętu dydaktycznego tj. zestawów
komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół nr 2 – pracownia dla
zawodu technik ekonomista w ramach projektu unijnego „Profesjonalne pracownie
w Jastrzębiu-Zdroju 2”.
2. Dostarczono sprzęt dydaktyczny tj. oprogramowanie dydaktyczne dla Zespołu Szkół nr 6 –
pracownia dla zawodu technik mechatronik w ramach projektu unijnego „Profesjonalne
pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.
3. 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.
4. Trwa realizacja projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w JastrzębiuZdroju”.

5. W ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, trwa realizacja
projektów pt.:
„Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 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”.
„Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”.
„Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.
„Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w
Jastrzębiu-Zdroju”
W ramach w/w projektów przeprowadzono promocję oraz rekrutację uczestników do
projektu. W tym celu przygotowano materiały informacyjne oraz dokumenty rekrutacyjne.
Przygotowano dokumenty związane z procedurą wyboru dostawców. Zaplanowano zakup
pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych. Nauczyciele zostaną
skierowani na kursy doszkalające i podnoszące ich kwalifikacje. Rozpocznie się realizacja zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających. Będą także prowadzone działania
równościowe.
6. 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". Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klasy 1 LO
oraz technikum, zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klasy 2LO, prowadzono zajęcia
dydaktyczne zgodnie z harmonogramem. Prowadzący zajęcia przeprowadzili posttesty/diagnozy po udzielonym wsparciu oraz sporządzili sprawozdania z zakończonego
semestru.
Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 2 i 3 LO,
zajęcia dodatkowe rozwijające z j. niemieckiego dla uczniów klas 1 – 3 LO, zajęcia dydaktyczne
zgodnie z harmonogramem.
Przeprowadzono zajęcia dla uczniów uzdolnionych metodą eksperymentu „Koło
eksperymentatorów geografów”, „Koło eksperymentatorów biologów”, „Koło
eksperymentatorów fizyków” – klasy liceum oraz „Eksperyment w technikum”, „Eksperyment
w geografii”, „Eksperyment w fizyce”, „Eksperyment w chemii” – zajęcia dla uczniów
technikum.
W projekcie planuje się kontynuację realizacji wszystkich rozpoczętych zadań.
7. Została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Bezpieczeństwo bez granic”,
który otrzymał wsparcie z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A RCZ-PL
(w kwocie prawie 32 000 EURO). Projekt złożony został w partnerstwie Jastrzębie-Zdrój
(partner wiodący) Karwina i Hawierzów. 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.

8. Trwają prace związane z przygotowaniem projektu pl-cz „JaKa synergia” dot. 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. Projekt będzie złożony do
dofinansowania do 31.10 br. Decyzja o ocenie projektu zostanie podana w lutym 2021 r.
9. Trwa realizacja projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”. Odbywa się
dystrybucja dokumentu pn. „Program partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój,
Karwina, Hawierzów”, w którym znalazły się podzielone na obszary tematyczne potencjalne
transgraniczne projekty miast. Dokument ten ma służyć wsparciu merytorycznemu w procesie
ubiegania się o środki zewnętrzne dedykowane projektom wspierającym współpracę
transgraniczną. Jest jednym z załączników wzmacniających podczas oceny eksperckiej,
wniosek aplikacyjny. Dokument dystrybułowany jest wśród uczestników dotychczasowych
edycji projektu „Polsko-czeskie spotkania branżowe” oraz potencjalnych beneficjentów
polsko-czeskich programów wspierających współpracę transgraniczną.
10. Projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina”. Przygotowywany jest raport końcowy za polską i czeską stronę projektu, co leży
w obowiązku lidera – m. Jastrzębie-Zdrój. Po zatwierdzeniu raportu za obie strony, otrzymamy
refundacje poniesionych kosztów w projekcie.
11. Trwają prace z partnerami czeskimi nad przygotowaniem kolejnego transgranicznego
projektu, dotyczącego jubileuszu podpisania umów partnerskich z Karwiną i Hawierzowem. 17
października odbyło się spotkanie z wiceprezydentami z Karwiny i Hawierzowa oraz
kierownikiem Wspólnego Sekretariatu z Ołomuńca poświęcone przyszłym kierunkom
współpracy transgranicznej oraz możliwościom jej zewnętrznego finansowania.
Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów edukacyjnych z zakresu wspierania
szkolnictwa zawodowego, ogólnego oraz przedszkolnego.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O. Katowice oraz
TUP O. Śląski „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego 2019 r.”, kategoria:
przestrzeń publiczna
za realizację pod nazwą:
Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby
promocji dziedzictwa przyrodniczego w kulturowego – etap I.
Jest to nagroda za stworzenie, a w zasadzie odbudowanie potencjału dawnego ośrodka
wypoczynkowego, poprzez wykreowanie interesującej wielofunkcyjnej przestrzeni spotkań

i rekreacji dobrze wpisanej w leśny pagórkowaty krajobraz, adresowanej do różnych grup
społecznych.
Wydano:
- pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 40
- zgłoszenie z proj. budowlanym - 8
- zgłoszeń robót budowlanych - 15
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 51
W pierwszej połowie listopada zostaną przeprowadzone pogłębione konsultacje społeczne
dotyczące przyszłego zagospodarowania tzw. strefy centrum. Zainteresowanych odsyłam do
informacji dostępnych na stronie internetowej miasta.
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Wydano 376 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
2. Wydano 5 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
3. 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.
4. Prowadzonych jest 5 postępowań w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę
drzew z terenów pozostających w administrowaniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. Prowadzone jest 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”.
6. Wydano dwie decyzje zezwalające na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przy ul.
Małopolskiej w związku z realizacją celu publicznego polegającego na ułożeniu podziemnej linii
kablowej średniego napięcia 20 kV.
7. Prowadzona jest na wniosek TAURON SA sprawa o zobowiązanie do udostępnienia
nieruchomości w celu usunięcia drzew z terenu działek położonych przy ul. 1 Maja.
8. Prowadzone są sprawy przejęcia rurociągów od JSW SA oraz Zakładu Wsparcia Produkcji
JSW S.A.
9. Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Miasta oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta.
10. Prowadzono 6 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa.
11. Prowadzono 5 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta
lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
12. Odbyło się posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów.
13. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało pismo ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot.
składki członkowskiej na rok 2020. Wysokość składki członkowskiej na rok 2020 wynosi 44

gorszy od mieszkańca w stosunku rocznym. Składka członkowska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
na rok 2020 wynosi 39 216,32 zł.
14. Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Jastrzębski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z wkładów niepieniężnych o wartości
6 364 850,00 zł netto. W związku z tym został podpisany Akt notarialny świadczący o nabyciu
przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 40 516 akcji w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości
405 160,00 zł (każda akcja o wartości 10,00 zł) za wkłady niepieniężne w postaci ruchomości
sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń (zespół prądotwórczy oraz urządzenia przepompowni
kompaktowej ścieków „PJ30” ul. Norwida).
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. Zostały wysłane zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej budynków na obszarze
części ulicy Okrzei (numery parzyste) do wszystkich właścicieli budynków, których objęła
zmiana adresu.
O zmianach adresowych zostały poinformowane następujące instytucje:
- Urząd Pocztowy „Poczta Polska” w Jastrzębiu-Zdroju;
- Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Rybniku;
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju;
- Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju;
- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju;
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu-Zdroju;
- Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju;
- Tauron Dystrybucja S.A.;
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim.
Ponadto z urzędu zostaną zaktualizowane następujące rejestry publiczne:
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
- ewidencja gruntów i budynków,
- ewidencja podatkowa (od nieruchomości, rolnego i leśnego),
- elektroniczny system ewidencji ludności,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- księgi wieczyste prowadzone dla nieruchomości.
2. Wszczęto postępowanie podziałowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego dróg
publicznych w pasie drogowym ulicy Jana Kochanowskiego i Juliusza Kossaka. Dotychczas stan
prawny powyższych pasów drogowych nie został kompleksowo uregulowany.
3. Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków.
Członkowie Zespołu pochylili się m.in. nad propozycjami różnych instytucji na nadanie nazw
ulicom bądź rondom w naszym mieście, propozycjami zmian przebiegu niektórych dróg
gminnych na ternie miasta w związku z przystąpieniem do uregulowania ich przebiegu (m.in.
ul. Okrzei, Młyńska, Podleśna, Stodoły, Okopowa, Malinowa, Jagodowa, Szybowa, Długa

i inne) oraz propozycjami nadania nazw już istniejącym odcinkom dróg, których nazwanie
uporządkowałoby sytuację adresową w ich rejonie, tj. odnodze ul. Grzybowej, łącznikowi ul.
Armii Krajowej i prof. R. Ranoszka, odnodze ul. Okrzei, dwóm odnogom ul. Długiej, dwóm
odcinkom ulic w rejonie ul. Wiejskiej, łącznika ul. Strażackiej i Stodoły.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostaną przygotowane projekty uchwał
w omówionych sprawach.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 14 decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów, zatwierdzania
projektu robót geologiczno-inżynierskich, pozwolenia zintegrowanego oraz przeprowadzono
45 postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 39 umów dotacyjnych na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) oraz 1 umowę
dotyczącą przeprowadzenia prelekcji dla mieszkańców odnośnie czystego powietrza i spalania
w kotłach.
3. Przeprowadzono 102 oględziny zamontowania dotowanych urządzeń i rozliczono 95 umów
dotacyjnych związanych z realizacją przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) na kwotę 464.930,00 zł.
4. Wydano 36 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym planem
urządzenia lasu.
5. Wydano 9 kart wędkarskich oraz dokonano 6 rejestracji sprzętu pływającego służącego do
celów wędkarskich.
6. Dokonano 5 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 450 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 7 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 42 tytuły wykonawcze z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rozliczono 43 faktury.
5. Wpłynęło 6 wniosków 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 – 19 zleceń.
- Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – 16 zleceń.

- Wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja –2 zlecenia.
- Wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne wraz z ich
konserwacją, myciem i dezynfekcją – wpłynął 1 formularz.
7. We wrześniu 2019 r. przyjęto w punkcie PSZOK 409,270 Mg odpadów zielonych oraz
budowlanych i rozbiórkowych.
8. Odebrano bezpośrednio z nieruchomości 2358,680 Mg odpadów komunalnych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Zakończono prace związane z wykonaniem projektu budowlanego dotyczącego budowy
zewnętrznego stanowiska do mycia pojazdów.
2. Trwają prace remontowe grobu wojennego Powstańców Śląskich na cmentarzu parafialnym
parafii p.w. Św. Katarzyny.
3. Trwają prace związane z montażem zadaszenia na zespole trzech kolumbariów i murze
oporowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
4. Trwają prace związane z montażem ścianek działowych z płyty warstwowej w kojcach
w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
5. Wykonano 70 mb. ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami na targowisku miejskim
przy ul. Arki Bożka.
6. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 145 996,40 zł.
7. Sprzedano 344,02 m³ drewna opałowego.
8. Zlikwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci, z których zebrano łącznie 56,06 tony odpadów.
9. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął około 40 ton odpadów.
10. Wykonano 97 interwencji związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, 12
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych, 3 interwencje dotyczące napisów
nazw osiedli.
11. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 22 psów, 14 psów adoptowano, a 10
psów zwrócono właścicielom.
12. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto
do pracy 21 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia
wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
13. Na terenie miasta dokonano nasadzeń roślin sezonowych w ilości 1200 szt.
14. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych oraz terenów zielonych na terenie
miasta o łącznej pow. 444 018 m2.
15. Wykoszono tereny zielone na cmentarzach komunalnych, targowisku miejskim o łącznej
pow. 40 251 m2.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. Trwają prace komisji konkursowej o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta.
2. Trwają prace związane z organizacją III Konferencji Gospodarczej pn. „Od tradycji do
innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych.” Która odbędzie się 18 listopada br.

3. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gmin, Urzędu Marszałkowskiego oraz PKP PLK
dotyczące połączenia kolejowego miasta z Aglomeracją Śląską.
4. Wdrażane są działania mające na celu wsparcie lokalnych rzemieślników.
5. Wzięto udział w kapitule konkursu Czarny Diament.
6. Dobiegły końca prace związane z stworzeniem platformy multimedialnej dot. oferty
inwestycyjnej miasta.
7. Trwają końcowe prace związane z przeprowadzaniem monitoringu Strategii Rozwoju
Miasta.
8. Na bieżąco udzielane są informacje o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych
inwestorów (greenfield i brownfield).
Realizacja zadań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 40
1.2. Zmotoryzowanych – 127
2. Przyjęto 389 zgłoszenia od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 12 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń:
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 95
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 69
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 46
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 77
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 59
5. Czynności administracyjno-porządkowe:
5.1. Doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrolę czystości i porządku na terenie 11 nieruchomości.
5.3 Przeprowadzono kontrolę paleniska pieca na terenie 10 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 48 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 68 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 105 osób.
10. Od 1 października zabezpieczano teren Ogrzewalni przy ul. Północnej (2 strażników/dobę).
W ogrzewalni przebywały 92 osoby, w tym 1 kobieta.
11. Zabezpieczano wspólnie z policją trasę IX Biegu ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka".
12. Strażnicy brali udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez stowarzyszenie „Dar
Serca” na placu obok galerii „Jastrzębie”.
13. Przeprowadzono akcję znakowania rowerów.
14. Przeprowadzono prelekcje w 4 placówkach: 2 przedszkola , 2 szkoły podstawowe.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 135, małżeństwa - 62, zgony – 75.

2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1357.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego –391.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 17.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 6.
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy

1. Usługi i instrumenty rynku pracy:
Obsługa osób bezrobotnych:





Liczba wizyt osób bezrobotnych u doradców klienta:
2137
Liczba wydanych skierowań:
253
Liczba Indywidualnych Planów Działania:
164
9 spotkań informacyjnych - przedstawienie informacji zawodowych:
dla nowo zarejestrowanych bezrobotnych (osoby)
123





Zarejestrowano osób bezrobotnych:
261
Przyznano 38 zasiłków dla osób bezrobotnych i 17 dodatków aktywizacyjnych;
Wydano 520 decyzji administracyjnych i 190 zaświadczeń.

Obsługa pracodawców i przedsiębiorców:







Przyjęto 33 wnioski o organizację form aktywizacyjnych dla 37 osób
Zawarto 60 umów aktywizacyjnych na realizację wsparcia dla 62 osób
Pozyskano 47 nowych oferty pracy na 137 stanowisk
Spotkania indywidualne z przedsiębiorcami 235
Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania
cudzoziemcom:110
Wykonane testy rynku pracy: 5 na 18 osób.

pracy

2. Inne działania:
- W Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-zdroju doradcy klienta odbyli kolejny dyżur informacyjny
dla osób osadzonych.
- W ramach projektu „Tydzień przedsiębiorcy” na terenie tut. Urzędu zorganizowano
konsultacje pracowników ZUS dla pracodawców i pracowników.
- Podczas IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach,
współtworzyliśmy Panel ekspercki pt. „Powiatowe Urzędy Pracy jako koordynatorzy działań
na lokalnym rynku pracy”.
3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Stopa bezrobocia w sierpniu 2019 r roku:
stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,1%

stopa bezrobocia podregion rybnicki: 3,9%
stopa bezrobocia woj. śląskie: 3,7%
stopa bezrobocia w Polsce: 5,2%
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Decyzje o rejestracji 1427.
2. Zmiany w dowodach rejestracyjnych 576.
3. Wyrejestrowania 101.
4. Zgłoszenia zbycia 302.
5. Wydane prawa jazdy 209.
6. Profile kandydatów na kierowców 107.
7. Decyzje o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy 15.
8. Wnioski do CEiDG 257.
9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.
10. Zameldowania i wymeldowania 428.
11. Zaświadczenia o zameldowaniu 102.
12. Udostępnienia danych o zameldowaniu 204.
13. Decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu 20.
14. Wydane dowody osobiste 655.
15. Unieważnione dowody osobiste 465.
16. Wnioski o wydanie dowodu osobistego 528.
17. Wydano 326 kart jastrzębianina.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wydano 118 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
2. Wypłacono 736 dodatków mieszkaniowych na kwotę 162.639,27 zł.
3. Wypłacono 182 dodatki energetyczne, na kwotę 2483,16zł.
4. Odbyło się spotkanie członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
5. Wydano w sumie 5980 kart seniora.
6. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 130 dzieci. Na przyjęcie oczekuje 147
dzieci.
7. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych sprawuje opiekę nad 26
podopiecznymi.
8. Trwa akcja szczepień Seniorów przeciwko grypie. Bezpłatne szczepienia wykonuje 5
podmiotów leczniczych w 6 punktach na terenie miasta. Do 18 października z bezpłatnych
szczepień skorzystało około 1400 osób.
Realizacja zadań przez pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych

Udzielono 177 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 2 wnioski do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych
Dane
za
01.09.2019
30.09.2019

okres świadczenie
– wychowawcze
"500+"

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

poniesione
z 6 151 058,76 zł 1 724 809,74 zł
budżetu
państwa
wydatki
na
świadczenie

205 025,00 zł

1 154 700,00
zł

liczba świadczeń

12 331

7 533

501

3 850

liczba rodzin

6 844

3 212

350

2 678

liczba uprawnionych 9 936

4 728

492

3 850

liczba
wydanych 3 001
decyzji/ informacji

537

145

1 823

Dane
za
01.01.2019
30.09.2019

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

okres świadczenie
– wychowawcze
"500+"

poniesione
z 35 950 952,24 zł 14 925 818,89 zł
budżetu
państwa
wydatki
na
świadczenie

1 980 422,20 zł

2 856 000,00
zł

liczba świadczeń

72 096

59 206

4 858

9 524

liczba rodzin

7 163

3 943

410

6 788

liczba uprawnionych 10 434

5 823

576

9 514

liczba
wydanych 8 297
decyzji/ informacji

3 334

414

7 061

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 388 wywiadów u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 246 środowiskach.
2. Podjęto 18 interwencji w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Pracą asystenta rodziny objęto 67 środowisk.
4. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 21 „Niebieskich
Kart”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 90.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 171 środowisk.
5. 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 497 świadczeniobiorców, wypłacono 1147 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 347.608.39 zł.
6. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (115 osób, w tym 11 osób bezdomnych), dożywianie dorosłych wraz z dowozem
( 2 osoby), składki na ubezpieczenie zdrowotne (208 osób), schronienie dla osób bezdomnych
(20 osób w tym 8 kobiet i 2 dzieci oraz 10 mężczyzn) schronienie dla osób bezdomnych
z funduszu alkoholowego (4 mężczyzn), sprawienie pogrzebu ( 1 dziecko martwo urodzone) objęto 350 osób na kwotę 47.243,81 zł.
7. Wydano 910 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
8. Prace społecznie użyteczne wykonywało 62 osoby, a kwota wypłaconych wynagrodzeń to
19.142,00 zł.
9. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 7 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 2.182,26 zł.
10. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 68 osób na kwotę 195.003,80 zł.
11. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano dla 166 osób na kwotę 74.616.45zł, w tym:
- podstawowe usługi opiekuńcze dla 162 osób na kwotę 68.511,45zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę 400,00zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 osoby na kwotę
5.705,00
12. Na terenie miasta funkcjonowało 130 rodzin zastępczych, w których przebywało 180
dzieci. Wydano 73 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 194. 347,06 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 32 rodzin.
13. Zorganizowano 9 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.
14. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500 plus
dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to 80.290,32zł.
15. W noclegowni przebywało 36 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 10 bezdomnych
mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
w Rybniku przebywało 8 bezdomnych kobiet w tym 2 dzieci.
16. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 12 osób.
17. Wypłacono dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 8 wnioskodawcom i 8
opiekunom na łączną kwotę 14.073,00 zł.

18. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych –podpisano 1 umowę na kwotę
1.591,00 zł.
19. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu – wpłynął 1 wniosek.
20. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – wpłynął 1 wniosek.
21. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 19 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 17 wnioskodawcom na łączną kwotę
13.164,01 zł.
22. Realizowane są dwa moduły w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
- modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
- modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wypłacono 3.000,00 zł w ramach umów ze studentami oraz złożone zostały 3 wnioski na
semestr zimowy. Wnioski w ramach Modułu I są w trakcie rozpatrywania. Podpisano 9 umów
w ramach zadań Modułu I i wypłacono kwotę w wysokości 18 927,00 zł.
23. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 59 konsultacji psychologicznych na miejscu
oraz 3 w terenie, udzielił 1 porady prawnej. Przeprowadzono 42 zespoły do oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej w dziale Pieczy Zastępczej oraz wydano 13 opinii o posiadaniu
predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
24. Trwa realizacja projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój”
RPO WSL 9.2.5.
25. Trwa realizacja projektu „O krok do przodu” RPO WSL 9.1.6.
25. Złożono wniosek aplikacyjny „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2. RIT Zachodni - wniosek
wybrany do dofinansowania.
Planowany okres realizacji: 01.01.2021 r.- 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 1 369 892,47 zł.
26. Ośrodek Pomocy Społecznej zdobył III miejsce w konkursie IDOL Fundacji Szansa dla
Niewidomych w kategorii Urząd 2019 Ogólnopolski.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 13.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 27.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 9.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1467 dokumentów.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 10 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 2 osoby z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Przeszkolono 10 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Opracowano projekt 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. II. Rada Działalności Pożytku Publicznego.
2. Odbyło się VIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
III. Aktualizacja wykazu jastrzębskich organizacji pozarządowych.
3. Prowadzona jest aktualizacja wykazu jastrzębskich organizacji pozarządowych.
4. Stowarzyszenie zwykłe „Akademia Hokejowa Jastrzębie – Laszka Hawks” rozpoczęła proces
likwidacji. Zakończenie procesu likwidacji zaplanowano na 20.11.2019 r.
5. Stowarzyszenie GROT Jastrzębie-Zdrój postanowieniem Krajowego Rejestru Sądowego
zostało wykreślone z rejestru.
6. Zarejestrowane zostało nowe stowarzyszenie „Jastrzębski Sport”, z siedzibą przy ul.
Opolskiej 20/10, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
7. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się bezpłatne doradztwo dla
organizacji pozarządowych prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Obszaru Rybnickiego.
8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy”.
9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w dziedzinie prowadzenia jednego
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2020 roku.
10. Dostarczono sprawozdania z wykonania umów zawartych z Województwem Śląskim
dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie
dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na rok 2019.
11. Oceniono wnioski złożone przez sołtysów w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2020
realizowane będą następujące zadania:
Sołectwo Borynia
1. Zakup namiotu Jehlan Static Base z PVC z nadrukiem: 12,6 m x 21,7 m z trzema masztami w
kolorze białym, wersja scena – kwota 18 565,62 zł.
2. Utwardzenie terenu przy wejściu do Domu Sołeckiego (prawa strona) wraz z przesadzeniami
tui oraz zabudową skrzynki energetycznej na elewacji Domu Sołeckiego – kwota 10 000,00 zł.
3. Remont ul. Myśliwskiej w ramach posiadanych środków – kwota 21 272,28 zł.
Sołectwo Bzie
1. Zakup podestów scenicznych – kwota 25 000,00 zł.
2. Organizacja festynów dla mieszkańców – kwota 6 000,00 zł.
3. Zakup instrumentów – kwota 5 000,00 zł.
4. Zakup i montaż elementów placu zabaw przy filii PP nr 11 w Bziu – kwota 13 837,90 zł.
Sołectwo Moszczenica
1. Zakup zastawy stołowej, warnika i termosów – kwota 1 200,00 zł.
2. Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP w Moszczenicy – kwota 6 800,00 zł.

3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej od nr. 3479/73 do 1795/74 – kwota
41 837,90 zł.
Sołectwo Ruptawa-Cisówka
4. Budowa oświetlenia ulicy Długosza od ulicy Matejki do ulicy Glinianej – kwota
49 837,90 zł.
Sołectwo Skrzeczkowice
1. Remont ul. Myśliwskiej w ramach posiadanych środków – kwota 49 837,90 zł .
Sołectwo Szeroka
1. Remont chodnika na ul. Fredry od nr 20 do wyczerpania środków – kwota 19 400 zł.
2. Wykonanie podstawy, zakup oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śląskich
(przystanek Boczna) – kwota 15 000,00 zł.
3. Impreza okolicznościowa – „Obchody 780-lecia powstania Szerokiej” – kwota 3 100,00 zł.
4. Zakup 2 toalet przenośnych i materiałów z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej do
obsługi imprez sportowych i kulturalnych – kwota 9 037,90 zł.
5. Zakup pokrowców na krzesła do OSP – kwota 3 300,00 zł.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
Trwają czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 11
- Szkole Podstawowej nr 6
- Publicznym Przedszkolu nr 10
Realizacja zadań przez rzecznika konsumentów
Do Biura Rzecznika Konsumentów na piśmie zwróciło się 19 konsumentów oraz udzielono 178
porad i informacji prawnych.
Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie których 43 nauczycieli
otrzymało nagrody Prezydenta Miasta. Uroczystość została uświetniona koncertem Jacka
Wójcickiego.
2. Podpisano umowę z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej na realizację
Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 23
332,00 zł. Dofinansowaniem objęto 9 szkół.
3. 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 105 794,19 zł.

4. 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 wysokości
1 132 972,83 zł.
5. Zawarto porozumienie o współpracy ze Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym z siedzibą
w Katowicach dotyczące realizacji Programu „Skaut”, finansowanego z środków publicznych,
zgromadzonych w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej.
6. W związku ze zmianą ustawy Prawo Oświatowe został zakupiony nowy system elektroniczny
dla przedszkoli służący do naliczania opłat za rzeczywisty czas pobytu dzieci w przedszkolu.
Obecnie trwa montaż czytników kart elektronicznych, system naliczania opłat zacznie
funkcjonować od grudnia 2019 r. Czytniki kart będą podłączone do elektrozamka w drzwiach
wejściowych przedszkoli i będą dodatkowym zabezpieczeniem przed wejściem osób
niepożądanych do budynku oraz zabezpieczeniem przed samowolnym opuszczeniem go przez
dzieci.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show w Nadarzynie.
Promocja naszego miasta prowadzona była na stoisku regionalnym województwa śląskiego,
gdzie część wystawy stanowiła ekspozycja Jastrzębia-Zdroju.
2. Dokonano 12 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 4783,08 zł.
3. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Kręci mnie Jastrzębie”.
4. Trwa realizacja filmu promocyjnego o mieście.
5. Prowadzony jest rebranding hali widowiskowo-sportowej, lodowiska Jastor i stadionu
miejskiego.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Zakończono procedurę związaną z przyznaniem dotacji na realizację zadań od 15
października do 31 grudnia 2019 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w 2019 r. Łącznie 5 klubom przekazano 910.000 zł.
2. Odbyło się spotkanie Rady Sportu.
3. Odbyło się spotkanie Jastrzębskiej Rady Kultury.
4. Trwa wstępna procedura przystąpienia do realizacji projektu pn. JaKa synergia – projekt
transgraniczny przygotowywany z miastem Karwina.
5. Trwają konsultacje w związku z możliwością ubiegania się o stypendium dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad
zabytkami. Nabór trwa do 30 listopada br.
6. Trwają rozliczenia dotacji przyznanych w ramach dotacji na rozwój sportu w I naborze.
7. Wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych zgodnie z procedurą ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
8. Realizowane są projekty w ramach przyznanych stypendiów w dziedzinie kultury.

Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
22.09.2019 w Domu Zdrojowym odbył się Koncert Kameralny. Wystąpił Andrzej Wierciński
wybitny polski pianista młodego pokolenia, laureat krajowych i międzynarodowych
konkursów, m.in. 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.
29.09.2019 w kinie „Centrum” w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” najmłodsi mieszkańcy miasta
mieli okazję zobaczyć spektakl „Awanturka z leśnego podwórka”.
29.09.2019 odbył się XIV Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej „Muzyczna podróż przez
wieki”, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
18 i 19.10.2019 odbył się XIX FESTIWAL SZTUK WSZELKICH „ZDERZENIA DZIAŁAŃ
WRAŻLIWYCH”. Program festiwalu obejmował spektakle, koncerty, wernisaże.
Wystawy:
Galeria Epicentrum
- Do 14.10.2019 można było zwiedzać wystawę Katarzyny Zięby i Justyny Nalepy „Wizje”
Galeria Historii Miasta
- Do 30.09.2019 eksponowana była wystawa „Wszyscy święci” - rzeźby w drewnie Jerzego
Soremskiego
- Od 14.10.2019 zwiedzać można wystawę starych maszyn do szycia „Śladami Singera”
Wystawy stałe:
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”
„Chata śląska”
Rozpoczął się nowy rok artystyczny. W placówkach MOK wznowiły działalność następujące
sekcje:
- muzyczne (Warsztaty wokalne, gitarowe)
- taneczne (Show Dance, Salsation, Taniec towarzyski, Taniec współczesny, Zumba)
- plastyczne (Studium Rysunku i Grafiki, Pracownia plastyczna)
- sportowe (Tai-Chi, Fizjoaktiviti Aerobik, Zdrowy kręgosłup)
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 136 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
WYSTAWY:
 Sleeveface – powarsztatowa wystawa fotografii
 VIII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY











Prowokatorka. Fascynujące życie Marii Dąbrowskiej – spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki
Krytyczne myślenie – warsztaty dla dorosłych
PRZYGODOWA NOC BIBLIOTEK * Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków
FUNDACJI JSW
Tajemnice Indonezji – spotkanie z podróżniczką ANNĄ JAKLEWICZ * Mały Książę na
sześciu kontynentach – spektakl muzyczny w wykonaniu MARKA TOMALIKA
i ZESPOŁU CZERWIE * POZNAJEMY ŚWIAT – warsztaty podróżnicze dla dzieci,
warsztaty plastyczne * Występ kuglarski dla dzieci w wykonaniu kuglarza Hapijama
Fun Art * Winyl Giełda *
Zniewolona myśl – literatura wobec totalitaryzmów XX wieku: literatura łagrowa –
warsztaty dla młodzieży
Wiersze do kolorowania – spotkanie i warsztaty literackie dla młodzieży z MICHAŁEM
ZABŁOCKIM
Góry, Krupówki, świstaki – spotkanie z AGNIESZKĄ LISAK
HEJT: krótkie słowo, działa jak trucizna – warsztaty dla młodzieży
STOLIKI JĘZYKOWE: język czeski, język ukraiński – zajęcia od podstaw, język polski dla
obcokrajowców

DLA DZIECI:
 INFORMACJA, KOMUNIKACJA, NAUKA – warsztaty edukacji społecznej
 SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: ZACZAROWANE KRÓLESTWO – warsztaty literacko-plastyczne
dla przedszkolaków
 KOLOROWE KODOWANIE – warsztaty kodowania dla dzieci w wieku 6-9 lat
 BIBLIOTECZNA SZKOŁA KODERÓW – kurs programowanie dla dzieci w wieku 9-12 lat
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W drugiej połowie października rozpoczęła się XXIII edycja Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów.
W tym sezonie w Lidze spotka się 9 zespołów, niemal 140 zawodników z naszego miasta
i regionu. Mecze odbywają się w hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana Pawła II 6 oraz w
hali sportowej Jastrzębie-Borynia przy ul. Mikołaja Reja 10.
11 października w hali widowiskowo-sportowej odbyła się prezentacja siatkarzy
Jastrzębskiego Węgla oraz zostało rozegrane spotkanie z włoskiem zespołem Gas Sales
Piacenza Volley.
12 października w hali widowiskowo-sportowej odbył się Międzynarodowy Turniej Bokserski
Dzieci i Młodzieży, który zgromadził publiczność liczącą około 150 osób. Dodatkowo 19 i 20
października odbył się Międzynarodowy Turniej Judo przy udziale liczącej około 1500 osób
publiczności.
5 października na Krytej Pływalni Laguna w godzinach od 10 do 13 mieszkańcy miasta wzięli
udział w Maratonie Trampolin.

Narady:
- 3 narady z zastępcami prezydenta
- 1 narada z naczelnikami i dyrektorami jednostek
- 4 narady z wnioskami
- 2 narady komunalne
PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

