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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 28 listopada 2019 roku
Od 24 października do 28 listopada zostały zrealizowane następujące zadania.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 25 października do 27 listopada 2019 roku podjęłam 9 zarządzeń w sprawie zmiany
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 6 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami.
Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków
budżetu miasta o kwotę 10 241 682,24 zł.
Po uwzględnieniu tych 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 502 414 103,36 zł,
wydatki ogółem wynoszą 553 080 644,18 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 10,08%.
Realizacja zadań w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
Trwa realizacja następujących zadań inwestycyjnych
1. Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego.
2. Rewitalizacja obiektu Łazienki III.
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej została wstrzymana z uwagi na
osiadanie terenu związane z eksploatacja górniczą kopalni – planowane wznowienie w grudniu
2019 r.
4. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1.

5. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.
6. Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w ramach Projektu Rowerem po
żelaznym szlaku - etap III/A, III/B, III/C, III/D.
7. Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu.
8. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - ulica Moszczenicka
i ulica Towarowa.
9. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane
wpływy eksploatacji górniczej.
10. Przebudowa ul. K. Wielkiego.
11. Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa.
12. Remont nawierzchni dróg i ulic - ul. Grzybowa, odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika
z częścią ul. Kościelnej, ul. Twardowskiego.
13. Rozbudowa siłowni przy ul. Katowickiej o huśtawkę czteroosobową.
14. Budowa street workout przy ul. Poznańskiej 1A.
15. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do
aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu.
16. Budowa oświetlenia ul. Budowlanej i ul. Husarskiej.
17. Remont kładki dla pieszych przez potok Jastrzębianka w ciągu ul. Zdrojowej.
18. Remont chodnika przy ul. Warszawskiej.
19. Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej.
20. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr1 wraz
z rozbudową na cele Publicznego Przedszkola nr 7 oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w SP1.
Zakończono następujące zadania
1. Budowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia – przebudowa wiaduktu.
2. Remont schodów przy ul. Andersa.
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej.
4. Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 dla potrzeb edukacyjnych.
5. Remont nawierzchni ulicy Ździebły (odnoga do nr 24).
6. Wykonanie elementów organizacji ruchu – kontrapas dla rowerów na odcinku od ronda
Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki – roboty brukarskie.
7. Remont chodników przy ul. Katowickiej, ul. Szkolnej.
8. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku
dworu obronnego w Bziu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 11 – czeka na odbiór
konserwatora zabytków.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Od 1.10.2019 r. 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 skazanych, skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia
wolności/prac społecznie użytecznych – 7.
2. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych – 1.
III. Inwestycje zrealizowane:
K. Paryskiej 14, 16 – zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej. Roboty zostały zakończone 25.10.2019 r. Trwa etap rozliczenia inwestycji
i dofinansowania.
IV. inwestycje w trakcie realizacji:
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. Termin realizacji: grudzień 2019 r.
1000-lecia 15 - Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne. Termin realizacji: grudzień
2019 r.
Sybiraków 2 - wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego dla obiektu dworca
autobusowego wraz z konfiguracją do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej. Termin
realizacji: grudzień 2019 r.
V. Remonty zrealizowane:
Wrzosowa 4A - Remont lokalu użytkowego przeznaczonego na siedzibę Hufca ZHP
Stodoły 54 – przeniesienie pionów wodnych z mieszkań na korytarze.
VI. Czynności w zakresie administrowania:
Zasiedlono 8 lokali mieszkalnych, przejęto 2 lokale mieszkalne.
Przekazano 8 lokali socjalnych, 1 lokal użytkowy.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. 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.
2. Trwa realizacja projektów 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:
a) „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju”
b) „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą
metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu – Zdroju”
c) „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20
w Jastrzębiu – Zdroju”
d) „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”
e) „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”
f) „Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16
w Jastrzębiu – Zdroju”.
W ramach w/w projektów przeprowadzono promocję oraz rekrutację uczestników. 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.
3. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów edukacyjnych z zakresu wspierania
szkolnictwa zawodowego, ogólnego oraz przedszkolnego.
4. Startuje projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic”, który otrzymał dofinansowanie
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 Straż Miejska doposażona zostanie w kamery nasobne
(6 sztuk + stacja dokująca +licencja na oprogramowanie) i bezprzewodowy system
monitoringu miejskiego. Pierwsze spotkanie wszczynające realizację projektu odbyło się
27.11.2019
5. Złożono do konkursu na dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
projekt pn. „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 obu miast. Decyzja o ocenie projektu zostanie podana – luty 2021 r.
6. Zakończyła się realizacja projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”. Aktualnie
trwa rozliczenie projektu i jednocześnie 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.

7. Złożono raport końcowy dla projektu pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast
Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”. Po zatwierdzeniu raportu, otrzymamy refundacje
poniesionych kosztów w projekcie.
8. Trwają prace z partnerami czeskimi nad przygotowaniem kolejnego transgranicznego
projektu, dotyczącego jubileuszu podpisania umów partnerskich z Karwiną i Hawierzowem.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 44
- zgłoszenie z proj. budowlanym - 5
- zgłoszeń robót budowlanych - 17
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 61
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Nabyto nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 317/32
o pow. 0.0111 ha z przeznaczeniem pod budowę gminnej drogi publicznej ul. Jacka
Malczewskiego.
2. Wydano 1926 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
3. Wydano 2 decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
4. 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.
5. Przeprowadzono 3 postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę
drzew z terenów pozostających w administrowaniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
6. Przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”.
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 SA.
9. Sporządzono korekty do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność Miasta oraz własność Powiatu.
10. Prowadzona jest sprawa dotycząca zwolnienia Miejskiego Zarządu Nieruchomości
z administrowania nieruchomością gruntową położoną przy ulicy Cieszyńskiej.
11. Prowadzono 5 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach stanowiącej
własność Miasta lub Skarbu Państwa.

12. Prowadzono 6 spraw dotyczących zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta
lub Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju ...”:
- trwa odbiór I etapu zadania Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych
archiwum PZGiK, w wyniku którego zostało przetworzonych do postaci elektronicznej ok. 300
tys. szt. dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, składających się na ok 16 tys.
geodezyjnych operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
zgromadzonych w zasobie w latach 1990-2013.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. 18 listopada zorganizowano III Konferencję Gospodarczą pn. „Od tradycji do innowacji.
Transformacja gospodarcza gmin górniczych.”. Podczas konferencji wręczono Nagrody
Gospodarcze Prezydenta Miasta i przystąpiono do memorandum na temat gospodarczej
współpracy transgranicznej.
2. Wdrażane są działania mające na celu wsparcie lokalnych rzemieślników.
3. Zakończono prace związane z przeprowadzaniem monitoringu Strategii Rozwoju Miasta.
4. Na bieżąco udzielane są informacje o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych
inwestorów (greenfield i brownfield).
5. Uczestnicy organizowanej przez WWF wizyty studyjnej w ramach projektu „Sprawiedliwa
Transformacja w Europie Środkowej i Południowej” odwiedzili Jastrzębie-Zdrój. Projekt ten
jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej. Wizyta przedstawicieli gmin górniczych z
Niemiec, Bułgarii i Grecji miała miejsce 27 listopada.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 27 decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów,
środowiskowych uwarunkowań, gospodarki odpadami, zatwierdzania projektu robót
geologiczno-inżynierskich oraz przeprowadzono 70 postępowań administracyjnych dot.
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 23 umowy dotacyjne na realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze) oraz dotyczącą
pielęgnacji drzew stanowiących pomniki przyrody na terenie miasta oraz 4 zlecenia z zakresu
edukacji ekologicznej.

3. Przeprowadzono 165 oględzin zamontowania dotowanych urządzeń i rozliczono 136 umów
dotacyjnych związanych z realizacją przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze).
4. Wydano 28 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nieobjęcia) działek uproszczonym planem
urządzenia lasu oraz 4 zaświadczenia cechowania drewna.
5. Wydano 8 kart wędkarskich oraz dokonano 4 rejestracji sprzętu pływającego służącego do
celów wędkarskich.
6. Dokonano 1 wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych i wyrejestrowano 2 zwierzęta
egzotyczne.
7. Przyjęto 1 zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga zezwolenia.
Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 460 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 5 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wydano 10 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Rozliczono 42 faktury.
5. Wpłynęło 10 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew.
6. Dokonano wycinki 47 drzew i pielęgnacji 1 drzewa.
7. W październiku odebrano bezpośrednio z nieruchomości 2 696,170 Mg odpadów
komunalnych, w tym w sposób selektywny 890,310 Mg (co stanowi 33,02%), odpadów
zmieszanych odebrano 1805,860 Mg, (co stanowi 66,98%).
8. Usługa dodatkowa:
- Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 19 zleceń
- Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 3 zlecenia
- Wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne wraz z ich
konserwacją, myciem i dezynfekcją – wpłynął 1 formularz
9. W październiku przyjęto w punkcie PSZOK 471,497 Mg odpadów zielonych oraz
budowlanych i rozbiórkowych.
Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Zakończono prace remontowe grobu wojennego Powstańców Śląskich na cmentarzu
parafialnym parafii pw. Św. Katarzyny.

2. Wykonano prace związane z budową chodników na cmentarzu komunalnym przy ul.
Bednorza o powierzchni 97,0m².
3. Trwają prace związane z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej wybiegów dla zwierząt
w schronisku.
4. Zakończono prace związane z budową chodników przy ogrodzonych wybiegach dla psów.
5. Rozstrzygnięto postępowanie na rozbiórkę budynku byłej filii nr 14 biblioteki przy ul.
Brzechwy 7A. Koszt rozbiórki 35 055,00 zł.
6. Trwają prace związane z budową napisu podświetlanego z nazwą osiedla Morcinka na
budynku przy ul Katowickiej 1-3.
7. Wykonano montaż zadaszenia na zespole trzech kolumbariów i murze oporowym na
cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Łączny kosz 30 750,00 zł.
8. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 187 882,41 zł.
9. Zlikwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci, z których zebrano łącznie 1,22 tony odpadów.
10. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok. 49 ton odpadów.
11. Wykonano 142 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, 25
interwencji związanych z awariami sygnalizacji świetlnych, 8 interwencji dotyczących napisów
nazw osiedli.
12. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 18 psów, 21 psów adoptowano, a 10
psów zwrócono właścicielom.
13. 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.
14. Na terenie miasta, cmentarza komunalnego, grobach, pomnikach i parku zdrojowego
dokonano nasadzeń roślin sezonowych w ilości 300 szt., bylin w ilości 1028 szt., krzewów 652
szt., drzew 79 szt.
15. Wykoszono trawy i samosiejki z nieużytków rolnych oraz terenów zielonych na terenie
miasta o łącznej pow. 15 448 m².
16. Wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym i parkingu strzeżonym o łącznej
pow. 44 000 m².
17. Wykonano prace porządkowe na grobach wojennych i grobach socjalnych w związku
z dniem Wszystkich Świętych.
18. Wykonano prace związane z przygotowaniem do Święta Niepodległości przy pomniku przy
ul. Pszczyńskiej.
19. Zakończył działalność Systemu Rowerów Miejskich JASkółka. Rowery zostały wypożyczone
32 628 razy przez 2260 użytkowników. Od 14 czerwca użytkownicy SRM JASkółka przejechali
108 059,54 km i spędzili na rowerach 10 851 godzin 57 minut i 15 sekund.
Realizacja zadań w zakresie Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
1. Wystawiono patroli:
1.1. Pieszych – 9
1.2. Zmotoryzowanych – 119
2. Przyjęto 566 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 – 101.
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 55.
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 69.
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 108.
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 104.
5. Czynności administracyjno-porządkowe:
5.1. Doprowadzono 2 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrolę czystości i porządku na terenie 28 nieruchomości.
5.3. Przeprowadzono kontrolę paleniska pieca na terenie 75 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 55 sprawców wykroczeń.
7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 105 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 140 osób.
10. Z Ogrzewalni skorzystano 351 razy (średnio 11 osób na dobę).
11. Stosownie do brzmienia paragrafu 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 1.06.2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna informuje, że Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
przedstawił potrzeby w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2020 r.:
11.1. Przewidywana liczba osób skazanych zobowiązanych do wykonywania kary ograniczenia
wolności i pracy społecznie użytecznej na 2020 r. wyniesie 600 osób, a liczba godzin
w przeliczeniu na jednego skazanego 300.
11.2. Miasto w ramach realizacji zadania wskazało i zobowiązało 27 podmiotów do przyjęcia
skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie
użyteczne. Wykaz podmiotów uwzględniający pracę w dni wolne (sobota, niedziela) oraz
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przesłano do Prezesa Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju.
12. 6 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 19 przy ul. Turystycznej 49 dokonano odbioru
technicznego elektronicznej syreny alarmowej zamontowanej w ramach systemu ostrzegania
i alarmowania ludności.
Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Decyzje o rejestracji 1435.
2. Zmiany w dowodach rejestracyjnych 732.
3. Wyrejestrowania 115.
4. Zgłoszenia zbycia 323.
5. Wydane prawa jazdy 245.
6. Profile kandydatów na kierowców 100.
7. Decyzje o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy 33.
8. Wnioski do CEiDG 221.
9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.
10. Zameldowania i wymeldowania 524.
11. Zaświadczenia o zameldowaniu 98.
12. Udostępnienia danych o zameldowaniu 182.
13. Decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu 26.

14. Wydane dowody osobiste 615.
15. Unieważnione dowody osobiste 499.
16. Wnioski o wydanie dowodu osobistego 516.
17. Wydano 246 kart jastrzębianina.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 144, małżeństwa - 43, zgony – 88.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1517.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego –360.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 27.
5. Wydane decyzje o zmianie imienia i nazwiska – 8.
Realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy

1. Usługi i instrumenty rynku pracy:
Obsługa osób bezrobotnych:
 Liczba wizyt osób bezrobotnych u doradców klienta:
1290,
 Liczba wydanych skierowań:
196,
 Liczba Indywidualnych Planów Działania:
130,
 13 spotkań informacyjnych - przedstawienie informacji zawodowych
dla nowo zarejestrowanych bezrobotnych (osoby):
114,




Zarejestrowano osób bezrobotnych:
271,
Przyznano 36 zasiłków dla osób bezrobotnych i 12 dodatków aktywizacyjnych,
Wydano 540 decyzji administracyjnych i 280 zaświadczeń.

Obsługa pracodawców i przedsiębiorców:







Przyjęto 51 wniosków o organizację form aktywizacyjnych dla 88 osób,
Zawarto 28 umów aktywizacyjnych na realizację wsparcia dla 30 osób,
Pozyskano 54 nowe oferty pracy na 120 stanowisk,
Spotkania indywidualne z przedsiębiorcami: 187,
Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom:111,
Wykonane testy rynku pracy: 6 na 16 osób.

2. Inne działania:
 18.11.2019r. w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju doradcy klienta odbyli
kolejny dyżur informacyjny dla osób osadzonych.
 21.11.2019r. doradcy klienta przeprowadzili Warsztaty zawodoznawcze w Szpitalu
Rehabilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.
 W dniach 21-25 października 2019r. odbył się Jastrzębski Tydzień Kariery w ramach XI
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Do uczestnictwa w JTK zaproszono dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy z terenu naszego
miasta. Zrealizowano 30 działań, w których uczestniczyło ok. 1500 osób. Doradcy
klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju zapewnili uczestnikom
możliwość wzięcia udziału w zajęciach i prelekcjach zawodoznawczych, praktycznych
prezentacjach zawodów, warsztatach przygotowujących do poszukiwania pracy,
„Metamorfozach”, konsultacjach z doradcą zawodowym oraz licznych konkursach
związanych z wiedzą o zawodach i z przedsiębiorczością. Zwieńczeniem całego
tygodnia było Miasteczko Zawodów połączone z uroczystym podsumowaniem JTK.
3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
Stopa bezrobocia we wrześniu 2019r roku:





stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,1%
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 3,9%
stopa bezrobocia woj. śląskie: 3,7%
stopa bezrobocia w Polsce: 5,1%

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wydano łącznie 6090 kart seniora.
2. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 130 dzieci. Na przyjęcie oczekuje 147
dzieci (złożone wnioski o przyjęcie).

3. Trwa akcja szczepień przeciwko grypie w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Programu
polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60. roku
życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. Bezpłatne szczepienia wykonuje 5 podmiotów
leczniczych w 6 punktach na terenie miasta. Do 22 listopada z bezpłatnych szczepień skorzystało

ponad 1800 osób.
4. Wypłacono 730 dodatków mieszkaniowych na kwotę 159.211,53zł.
5. Wpłacono 153 dodatki energetyczne na kwotę 2.110,40zł.
6. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła wizje u osób ubiegających się o przydział
lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy.

Realizacja zadań przez pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych
Udzielono 180 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 1 wniosek do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres
01.10.2019 –
31.10.2019

świadczenie
wychowawcze
"500+"

świadczenia
rodzinne i zasiłek
dla opiekuna oraz
świadczenie z
ustawy "za
życiem"

poniesione z
budżetu państwa
wydatki na
świadczenie

11 764 057,54
zł

1 651 145,05 zł

149 168,08 zł

127 950,00
zł

liczba świadczeń

23 669

6 241

365

428

liczba rodzin

8 250

3 223

251

337

liczba
uprawnionych

12 822

4 739

361

428

liczba wydanych
decyzji/ informacji

2 379

542

128

192

Dane za okres
01.01.2019 –
31.10.2019

świadczenie
wychowawcze
"500+"

świadczenia
rodzinne i zasiłek
dla opiekuna oraz
świadczenie z
ustawy "za
życiem"

świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego

świadczeni
e dobry
start
"300+"

poniesione z
budżetu państwa
wydatki na
świadczenie

47 715 009,78
zł

16 576 963,94 zł

2 129 590,28 zł

2 983
950,00 zł

liczba świadczeń

95 826

65 446

5 223

9 524

liczba rodzin

9 206

4 035

429

7 111

świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego

świadczeni
e dobry
start
"300+"

liczba
uprawnionych

13 911

5 948

583

9 938

liczba wydanych
decyzji/ informacji

10 679

3 883

543

7 253

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 404 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 250 środowiskach.
2. Podjęto 22 interwencje w środowiskach z uwagi na zagrożenie dzieci, osób dorosłych.
3. Wywiady środowiskowe przeprowadzane co 6 miesięcy na rzecz Wydziału Spraw
Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta – 2.
4. Pracą asystenta rodziny objęto 58 środowisk.
5. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęły 33 „Niebieskie
Karty”, podjęto działania poprzez powołanie grup roboczych w liczbie 81.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 180 środowisk.
6. W formie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe
w ramach programu rządowego „ Posiłek w szkole i domu”, zasiłki okresowe, zasiłki stałe objęto 501 świadczeniobiorców, wypłacono 1088 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 384.697,61 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (174 osoby, w tym 13 osób bezdomnych), dożywianie dorosłych wraz z dowozem
(2 osoby), składki na ubezpieczenie zdrowotne (210 osób), schronienie dla osób bezdomnych
(20 osób w tym 8 kobiet i 4 dzieci oraz 8 mężczyzn) schronienie dla osób bezdomnych
z funduszu alkoholowego -8 mężczyzn), sprawienie pogrzebu 2 osoby - objęto 316 osób na
kwotę 64.417,31 zł.
8. Wydano 950 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
19.520,25zł.
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 7 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 2182,26 zł.
11. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 68 osób na kwotę 186.365,04 zł.
12. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano dla 142 osób na kwotę 82.303,00 zł, w tym:
- podstawowe usługi opiekuńcze dla 136 osób na kwotę 74.763,00zł;
- specjalistyczne usług opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 1800,00zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 osoby na kwotę
5.740,00.
13. Na terenie miasta funkcjonowało 159 rodzin zastępczych, w których przebywało 194
dzieci. Wydano 58 decyzje dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 207.164,01 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 32 rodziny.
14. Zorganizowano 7 spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.

15. Ośrodek realizuje pomoc w formie przyznania i wypłaty dodatku wychowawczego 500 plus
dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota to 80.951,73zł.
16. W noclegowni przebywało 31 osób bezdomnych, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 8 bezdomnych
mężczyzn, w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w
Rybniku przebywało 8 bezdomnych kobiet, w tym 4 dzieci.
17. Z pomocy w formie przyznania miejsca w mieszkaniach chronionych skorzystało 20 osób.
18. Wypłacono dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 5 wnioskodawcom
i 4 opiekunom na łączną kwotę 8 652,00 zł.
19. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych –podpisano 8 umów na łączną
kwotę 82.044,00 zł.
20. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – podpisano 1 umowę na kwotę 2.361,00
zł.
21. Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
złożono 24 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 37 wnioskodawcom na łączną kwotę
34.155,00 zł.
22. Ośrodek Pomocy Społecznej, jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
w październiku wykonał sprawozdanie z realizacji programu w odniesieniu do wniosków
złożonych w 2019 r. oraz zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON. W ramach Modułu I
została wypłacona kwota w wysokości 67 093,46 zł. W ramach modułu II kwota w wysokości
34 875,00 zł. W ramach promocji wydano 1801,03 zł. Ponadto 10 wniosków w ramach Modułu
I zostało zweryfikowanych pozytywnie, umowy są w trakcie realizacji. W ramach Modułu II dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym, wniosek na semestr zimowy
w ramach tego zadania złożyło 16 osób i oczekuje na podpisanie umowy oraz wypłatę
środków.
23. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 52 konsultacje psychologiczne na miejscu
oraz 4 w terenie, udzielił 3 porad prawnych. Przeprowadzono 42 zespoły do oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej w dziale Pieczy Zastępczej.
24. Projekt „Akademia Seniora” został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL 9.2.2.
RIT Zachodni.
Planowany okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 1 369 892,47 zł.
25. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
Realizacja zadań w zakresie dialogu społecznego
1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego miasta
Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2022 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”. Dotację otrzymało Stowarzyszenie
„OLIGOS” w kwocie 3 906 392,50 zł.
2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w dziedzinie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie

opiekuńczej w ramach trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój” na rok 2020. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 56 639,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 01.01.2020 r.
i zakończy nie później niż 31.12.2020 r. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
do 12.12.2019 r. do godz. 17.00.
3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020
w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki. Planowana
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 910 000,00 zł. Realizacja
zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i zakończy nie później niż 30 listopada
2020 r. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 12 grudnia 2019r.
4. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się bezpłatne doradztwo dla
organizacji pozarządowych prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Obszaru Rybnickiego.
5. Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków na projekty
społeczne w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2020.
6. Odbyły się zebrania otwarte z mieszkańcami os. Staszica, Tuwima i Pionierów.
7. W sołectwie Moszczenica odbyło się zebranie wyborcze. Nowym sołtysem została Wanda
Pawliczek.
8. Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o przekazaniu na rachunek
bankowy Miasta środków finansowych w łącznej wysokości 58.692,54 zł będących pomocą
finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w rezultacie realizacji
i rozliczenia umów zawartych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na
rok 2019.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 4.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 58.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 19.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w:
- Szkole Podstawowej nr 6
- Publicznym Przedszkolu nr 10
2. Trwają czynności kontrolne w:

- Publicznym Przedszkolu nr 26
- Publicznym Przedszkolu nr 11
- Publicznym Przedszkolu nr 24
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
- Powiatowym Urzędzie Pracy
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1605 dokumentów.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 15 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 2 osoby z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono15 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań przez rzecznika konsumentów
Do biura rzecznika konsumentów na piśmie zwróciło się 20 konsumentów oraz udzielono
226 porad i informacji prawnych.
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
przyznanych dofinansowań wyniosła 366 277,19 zł. Miasto dysponuje środkami Funduszu
Pracy w łącznej wysokości 351 345,00 zł. Został złożony wniosek na brakujące środki.
2. Złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wsparcie finansowe
dla 7 szkół w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przewidywana
kwota dotacji dla wszystkich szkół wynosi 76 000,00 zł, w tym dla sześciu szkół po 12 000,00
zł, a dla jednej 4 000,00 zł.
3. Miasto podpisało Aneks do Umowy z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej na
realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”
w wysokości 14 233,00 zł. Dofinansowaniem objęto 9 szkół.
4. Osiem placówek oświatowych z gminy Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do projektu
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Organ prowadzący udzielił szkołom pisemnych zgód na
złożenie wniosków o świadczenie usług OSE. OSE to program publicznej sieci
telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu. Program
został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

5. Na podstawie ustawy Prawo oświatowe, jako organ zobowiązany do kontroli spełniania
obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, wysłano 183
wezwania do poinformowania o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko.
6. 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 wysokości
1 270 400,93 zł.
7. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych złożyli wnioski o dofinansowanie opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na semestr
zimowy roku akademickiego 2019/2020. Spośród 19 złożonych wniosków 10 spełniało
ustalone kryteria i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączna kwota
dofinansowania do czesnego wyniosła 6710,00 zł.
8. We wszystkich publicznych przedszkolach na terenie miasta zostały zainstalowane czytniki
służące podniesieniu bezpieczeństwa w placówkach oraz pomagające naliczać opłaty za pobyt
dziecka. Aktualnie przedszkola są doposażane w nowsze routhery i switche w celu
kompatybilności czytników z systemem.
8. Ogłoszono nabór na stanowisko naczelnika wydziału edukacji urzędu miasta. Wpłynęły
dwie oferty.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 5 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 3337,91 zł.
2. Przygotowano wystawę pokonkursową „Kręci mnie Jastrzębie”.
3. Zaprojektowano dwa kalendarze na 2020 rok.
4. Prowadzony jest rebranding hali widowiskowo-sportowej, lodowiska Jastor i stadionu
miejskiego.
5. Wymieniono płyty pleksi na wiatach przystankowych.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Podpisano umowy zgodnie z procedurą związaną z przyznaniem II 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 910.000,00 zł.
2. Trwają prace z Radą Sportu związane z aktualizacją Programu rozwoju sportu, rekreacji
i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025.

3. Trwają konsultacje w związku z możliwością ubiegania się o stypendium dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad
zabytkami. Nabór wniosków trwa do 30 listopada br.
4. Trwają rozliczenia dotacji przyznanych w ramach środków publicznych przekazanych na
rozwój sportu w I naborze oraz na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury i kultury
fizycznej oraz turystyki za rok 2019.
5. Trwają rozliczenia stypendiów z dziedziny kultury.
6. Wydano zmiany do zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych zgodnie z procedurą
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Wydano patronat prezydenta miasta na przedsięwzięcie pn. XXI Wigilijny Turniej Dzieci
i Młodzieży w Tenisie Stołowym dla MOSiR Żory.
8. Realizowane są projekty w ramach przyznanych stypendiów w dziedzinie kultury w tym:
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”.
9. Trwają prace związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2020 – oferty można składać
do 20.12.2019 r.
10. Trwają prace związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz turystyki w roku 2020 – oferty można składać do 12.12.2019 r.
11. Zakończono nabór wniosków na dotacje w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie,
tenis stołowy i judo na 2020 rok – złożono 8 wniosków.
12. Trwają wizytacje zadań, na które udzielono wsparcia w formie dotacji z zakresu rozwoju
sportu oraz wspierania zadań publicznych w dziedzinie kultury i kultury fizycznej oraz turystyki
za rok 2019.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
W dniach 18 - 20.10.2019 odbyła się 19. edycja Festiwalu Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań
Wrażliwych”. Program festiwalu obejmował spektakle, koncerty, wernisaże.
27.10.2019 w kinie „Centrum” w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” najmłodsi mieszkańcy miasta
mieli okazję zobaczyć spektakl „LUKRECJA I POMARAŃCZE, czyli Wielka Piracka Przygoda”.

29.10.2019 w Domu Zdrojowym Zespół Teatralny „Złota Gęś” zaprezentował spektakl „Anioł
nakręcany”.
31.10.2019 w kinie „Centrum” odbył się Maraton Halloween, miłośnicy horrorów mogli
zobaczyć trzy filmy, w tym przedpremierowo „Awoken” i „0.0 Mhz”.
11.11.2019 w kinie „Centrum” z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystąpiła Orkiestra
Kameralna SILESIAN ART COLLECTIVE pod batutą Mateusza Wałacha oraz artyści Teatru
Rozrywki w Chorzowie.
17.11.2019 w Domu Zdrojowym odbył się Koncert Kameralny. Wystąpił zespół BOTTONE
D'ARGENTO, który tworzą zawodowi muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach.
Imprezy współorganizowane:
19.10.2019 Koncert Michała Bajora „Kolor Cafe” – przeboje włoskie i francuskie
26.10.2019 „Kabaret Skeczów Męczących” - kino „Centrum”
13.11.2019 Spektakl komediowy „Pikantni” – kino „Centrum”
Wystawy:
Galeria EPICENTRUM i MAGAZYN 22
W dniach 25.10 - 27.11.2019 eksponowane są wystawy w ramach ósmej edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019:
- „The Boat Is Still” – David Cundy, Wielka Brytania - UK, Brighton
- Z cyklu “Bordeaux 2018” – Martyna Sidorowicz, Bolesławiec
-„OFFO Objazdowe”, Wystawa zbiorowa, prezentująca po 1 pracy wykonanej przez każdego
z autorów OFFO
- „MMOPE in russian” – Sergiej Kulagin, Białoruś – Belarus, Mińsk
- „Sen” – Magdalena Nowak, Gdynia
Galeria HISTORII MIASTA
Od 14.10.2019 do 28.02.2020 można zwiedzać ekspozycję czasową: „ŚLADAMI SINGERA –
wystawa starych maszyn do szycia”.
Wystawy stałe:
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”
„Chata śląska”
Realizacja zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano 177 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
WYSTAWY:
 Jastrzębska Szkoła Fotografii Dokumentalnej
 Od przemysłu do modernizmu – wystawa rysunków Marcina Serwotki

SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY
 Projekt ODNOWA SŁOWA:
- Między wierszami – warsztaty z MACIEJEM SZCZAWIŃSKIM
- Odkurzamy klasyków: poeci młodopolscy – literackie prezentacje przy filiżance kawy
 Projekt LITERATURA NA WYŻYNACH:
- Na Skalnym Podhalu – zajęcia kulturoznawcze dla młodzieży
- Wyżyny możliwości – spotkanie z MARIUSZEM SEPIOŁĄ autorem książek Himalaistki
i Nanga dream
- Motyw Tatr w literaturze – literackie prezentacje dla młodzieży
• Tydzień Edukacji Globalnej OBUDŹMY SIĘ! TO OSTATNI DZWONEK DLA KLIMATU!
- Zmiany klimatyczne – warsztaty dla młodzieży
- Klimat a migracje ludności – warsztaty dla młodzieży
 HEJT: krótkie słowo, działa jak trucizna – warsztaty dla młodzieży
 Syria w obiektywie PAWŁA PIENIĄŻKA – spotkanie z korespondentem wojennym
 Unia Obojga Narodów – spotkanie poświęcone 450. Rocznicy Unii Lubelskiej
 Ósme życie (dla Brilki) Nino Haratischwili – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
 STOLIKI JĘZYKOWE: język czeski, język ukraiński – zajęcia od podstaw, język polski dla
obcokrajowców
 Świat na wyciągnięcie dłoni: google earth – warsztaty komputerowe w ramach
Surfującego Seniora
 W objęciach anioła: spotkanie z HALINĄ SOCHĄ – autorką książek Anielska terapia,
Anielska przystań
 Zniewolona myśl: literatura łagrowa – wykład dla młodzieży
 Prawa historii czyli o filozofii dziejów – spotkanie z cyklu Filozofa dla każdego
DLA DZIECI:
 Warsztaty komiksowe ze ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM
 Warsztaty pisania scenariusza filmowego dla szkół podstawowych
 PRZYGODA Z LEKTURĄ: Kajko i Kokosz – warsztaty literackie dla uczniów szkół
podstawowych
 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
Po raz 22 w hali widowiskowo-sportowej odbyła się Olimpiada dla Dzieci i Młodzieży.
Ponad 300 uczestników bawiło się na Helloweenowej Ślizgawce.
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i okolic sprawdzili swoją „formę” w XIV Jastrzębskim Teście
Coopera. Ta edycja była wyjątkowa ze względu na debiut formy marszowej. Udział w teście
wzięło niemal 100 uczestników.
Na Krytej Pływalni LAGUNA odbył się III Pływacki test Coopera, w teście wystartowało około
50 uczestników, którzy przepłynęli razem około 21 km.

Wybrane imprezy w hali widowiskowo-sportowej z liczbą uczestników:
Międzynarodowy Turniej JUDO – 1000
Turniej Boksu – 150
Międzynarodowy Turniej KARATE – około 1500
Mecz Jastrzębskiego Węgla – ZAKSA Kędzierzyn Koźle - 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Skra Bełchatów – 2000
Olimpiady Specjalne – 300
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Warszawa – 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Olsztyn – 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Suwałki – 2000
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Łucznik – 1500
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Zawiercie – 1100
Turniej Barbórkowy Piłki Halowej – 500
Narady:
- 5 narad z zastępcami prezydenta
- 5 narad z wnioskami
- 2 narady komunalne

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

