Jastrzębie-Zdrój, 19.12.2019 r.
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Informacja Prezydenta Miasta
na sesję Rady Miasta 19 grudnia 2019 roku
Od 28 listopada do 19 grudnia zostały zrealizowane następujące zadania.

Realizacja zadań w zakresie budżetu
Od 28 listopada do 18 grudnia 2019 roku podjęłam 9 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu
miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok i 3 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami. Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu
dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2 427 963,00 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 512 076 411,36 zł,
wydatki ogółem wynoszą 539 232 952,18 zł,
przychody wynoszą 27 188 604,82 zł,
rozchody wynoszą 32 064,00 zł,
deficyt budżetu miasta na 31.12.2019 rok wynosi 27 156 540,82 zł, co stanowi 5,3 %.
Realizacja zadań z zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji
I. 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 styczniu 2020r.
4. Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 - I etap (zakończono roboty wewnętrzne,
trwają prace przy tarasie).
5. Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w ramach Projektu Rowerem po
żelaznym szlaku.

6. Przebudowa ul. Ździebły – rozbiórka wiaduktu wraz z budową przepustu.
7. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - ulica
Moszczenicka i ulica Towarowa.
8. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z przebudową i zabezpieczeniem na
projektowane wpływy eksploatacji górniczej.
9. Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa.
10. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) wraz z przebudową i dostosowaniem
budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu.
11. Budowa oświetlenia ulic Budowlanej, Husarskiej, Wspólnej i Pochyłej.
12. Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej.
13. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP1 wraz z rozbudową na cele PP7
oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
14. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ZS nr 6.
15. Remont chodników - ul. Warszawska.
16. Remont obiektów inżynieryjnych – mostek nad Szotkówką – zawarto umowę.
II. Trwa projektowanie:
1. Projekt budowy chodnika przy ul. Libowiec.
2. Koncepcja układu drogowego na terenie KWK JAS-MOS - etap uzgodnienia koncepcji.
3. Projekt budowy łącznika ul. Reymonta - Szybowa. W trakcie pozyskiwania ZRiD.
4. Projekt budowy chodnika przy ul. Połomskiej - w trakcie pozyskiwania decyzji ZRiD.
5. Aktualizacja projektu „Łaźnia Moszczenica”.
6. Projekt budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl.
7. Projekt parkingu przy SP9 przy ul. Wielkopolskiej.
III. Zakończono następujące zadania:
1. Przebudowa ul. K. Wielkiego.
2. Remont nawierzchni odnogi ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej, ul.
Twardowskiego, ul. Grzybowej.
3. Budowa street workout przy ul. Poznańskiej 1A.
4. Remont kładki dla pieszych przez potok Jastrzębianka w ciągu ul. Zdrojowej.
5. Remonty rowów przydrożnych.
6. Rozbudowa siłowni przy ul. Katowickiej o huśtawkę czteroosobową.
7. Ul. Wyzwolenia – wykonanie przepustu dla rowerzystów oraz nawierzchni.
Realizacja zadań przez Miejski Zarząd Nieruchomości
I. Od 01.10.2019 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 - 8
2. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych - 1
III. Inwestycje zrealizowane
1000-lecia 15 - Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne
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.
Dostawa i montaż przenośnego kontenera modułowego socjalnego na byłym placu
targowym przy ul. Północnej z przeznaczeniem na stróżówkę.
Sybiraków 2 - wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego dla obiektu dworca
autobusowego wraz z konfiguracją do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej Urzędu Miasta
V. Remonty zrealizowane
Remont 9 pustostanów – A. Krajowej 94, Stodoły 52, Stodoły 54, Pszczyńska 292, Pszczyńska
294, Gagarina 110.
VI. Czynności w zakresie administrowania
Zasiedlono 2 lokale mieszkalne.
Przejęto 2 lokale mieszkalne, 3 lokale socjalne, 3 lokale użytkowe.
Przekazano 5 lokali użytkowych, 2 lokale socjalne.
Zasiedlono 2 lokale mieszkalne.
Przejęto w administrowanie budynek wraz z terenem przynależnym przy ul. Szkolnej 1.
Rozstrzygnięcie przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzosowej 8A.
Realizacja zadań w zakresie funduszy pomocowych
1. Dostarczono sprzęt dydaktyczny, tj. stanowiska pomiarowo - montażowe dla Zespołu Szkół
nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju – pracownia dla zawodu technik mechatronik w ramach projektu
unijnego „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.
2. Trwa weryfikacja złożonych ofert związanych z doposażeniem Szkoły Podstawowej nr 15
w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego projektu „Poprawa efektywności
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. W ramach projektu „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie
kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w JastrzębiuZdroju” zrealizowano zakup sprzętu interaktywnego, w trakcie realizacji są dostawy pomocy
dydaktycznych oraz rozeznanie rynku na zakup mebli. Sukcesywnie odbywają się zajęcia
z prowadzonych zajęć w ramach projektu, tj. wyrównawcze z matematyki metodą
eksperymentu, wyrównawcze z j. angielskiego i j. niemieckiego, ale także zajęcia rozwijające

uzdolnienia z j. angielskiego. Prowadzone są również spotkania eksperymentatorów w
ramach poszczególnych kółek, np. chemicznego „Odkrywamy chemię” czy wyrównawczego z
fizyki „Kopalnia doświadczeń”.
4. Kolejne miesiące realizacji projektu Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w JastrzębiuZdroju „kluczem do sukcesu” opierają się w głównej mierze na przeprowadzaniu zajęć
wyrównawczych uczniów liceum m.in. z matematyki, j. niemieckiego, fizyki, chemii, czy zajęć
prowadzonych metodą eksperymentu z geografii, biologii, ale także prowadzeniu zajęć
dodatkowych z przedsiębiorczości „Biuro młodego przedsiębiorcy” czy zajęć dodatkowych
z biznesplanu „Klub menadżera”.
5. Złożono dwa projekty konkursowe dedykowane uczniom, które związane są
z dostosowaniem oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Miasto
ubiega się o wsparcie szkolnictwa w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego. W drugim projekcie udział brać będą Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 6,
Zespół Szkół nr 9 oraz Zespół Szkół Zawodowych. Oba projekty zakładają doposażanie
pracowni, wzrost zdolności zatrudnienia uczniów uczęszczających do w/w szkół z terenu
miasta poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje (351 uczniów), zajęcia
dodatkowe (151 uczniów – bez ZS5 i CKZ) oraz organizację staży uczniowskich (118 uczniów)
we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W projektach czynny udział będzie
brać również kadra pedagogiczna szkół poprzez podniesienie swoich kwalifikacji (33
nauczycieli). Planowane rozstrzygnięcie konkursu przez Instytucję Zarządzającą – Urząd
Marszałkowski w Katowicach przewidziane jest na kwiecień 2020.
Wartość obu projektów: 2 399 946,26 zł
Wartość dofinansowania: 2 279 948,95 zł
6. 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.
Został wyłoniony podmiot, który będzie świadczył usługi konsultacji psychologicznej podczas
warsztatów indywidualnych oraz grupowych przeprowadzonych dla uczestników w/w
projektu.
Został wyłoniony podmiot świadczący usługę udostępniania testów Reiss Motivation wraz
z szczegółowym raportem indywidualnego profilu motywacyjnego oraz krótkim
komentarzem i wnioskami dla uczestników projektu.
7. Trwa ocena formalna projektu pn. „JaKa synergia” ubiegającego się o dofinansowanie
z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska dot. promocji atrakcji przyrodniczych
i kulturowych wspólnego pogranicza poprzez opracowanie i wdrożenie wspólnej kampanii
promującej uzdrowiskową historię Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Aktualnie prowadzona jest
korespondencja uszczegóławiająca zaproponowane w projekcie działania. 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 w lutym 2021 r.

8. Trwa dystrybucja „Programu partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina,
Hawierzów”, dokumentu powstałego w zakończonym właśnie projekcie pn. „VI polskoczeskie spotkania branżowe”. 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 dystrybuowany jest wśród uczestników
dotychczasowych edycji projektu „Polsko-czeskie spotkania branżowe” oraz potencjalnych
beneficjentów polsko-czeskich programów wspierających współpracę transgraniczną.
9. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego transgranicznego projektu,
dotyczącego jubileuszu podpisania umów partnerskich z Karwiną i Hawierzowem.
Realizacja zadań w zakresie architektury
Wydano:
- pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 29
- zgłoszenie z proj. budowlanym - 5
- zgłoszeń robót budowlanych - 15
- zaświadczeń i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 33
Realizacja zadań w zakresie mienia i nadzoru właścicielskiego
1. Wydano 488 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
2. Wydano 1 decyzję 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. Sporządzono informację o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Prowadzona jest na wniosek TAURON SA sprawa o zobowiązanie do udostępnienia
nieruchomości w celu usunięcia drzew z terenu działek położonych przy ul. 1 Maja.
6. Prowadzone są sprawy przejęcia rurociągów od JSW SA oraz Zakładu Wsparcia Produkcji
JSW SA.
7. Sporządzono korektę do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta.
8. Prowadzono 5 spraw dotyczących uzgodnień lokalizacji inwestycji na działkach
stanowiącej własność Miasta lub Skarbu Państwa.
9. Prowadzono 2 sprawy dotyczące zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta lub
Skarbu Państwa, udostępnianych inwestorom na cele związane z budową infrastruktury
technicznej.
10. Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.

11. Odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólne Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii
1. W ramach realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju ...”:
- przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW).
Zamówienie polega na dostawie komputerowych stacji roboczych i serwera
z oprogramowaniem oraz licencji Oracle Database Standard Edition – systemu do
zarządzania bazami danych.
2. Po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzory Geodezyjnego
i Kartograficznego, dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 53 443,00 zł
została przeznaczona na zakup drukarek, skanerów oraz zasilaczy UPS.
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Wydano 33 decyzje administracyjne z zakresu usuwania drzew i krzewów,
środowiskowych uwarunkowań, gospodarki odpadami oraz przeprowadzono 40 postępowań
administracyjnych dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
2. Zawarto 2 zlecenia z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony powietrza.
3. Przeprowadzono 154 oględziny zamontowania dotowanych urządzeń i rozliczono 154
umowy dotacyjne związane z realizacją przez osoby fizyczne przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska (kanalizacja sanitarna, ekologiczne urządzenia grzewcze, urządzenia OZE).
4. Wydano 30 zaświadczeń dotyczących objęcia (lub nie objęcia) działek uproszczonym
planem urządzenia lasu oraz 3 zaświadczenia cechowania drewna.
5. Wydano 3 karty wędkarskie oraz dokonano 3 wpisów do rejestru zwierząt egzotycznych.
6. Przyjęto 1 zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga zezwolenia.

Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej
1. Wpłynęło 350 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydano 7 decyzji organu podatkowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

3. Wydano 362 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rozliczono 49 faktur.
5. Wpłynęło 10 wniosków o wycinkę lub pielęgnację drzew na terenie miasta JastrzębieZdrój.
6. Dokonano wycinki 64 drzew i pielęgnacji 125 drzew.
7. Zakończono i rozliczono zadanie pn.: „Wykonanie jednorocznej łąki kwietnej” w rejonie
skrzyżowania Al. J. Pawła II z ul. Leśną.
8. Zakończono prace związane z nasadzeniem roślin w ramach umowy „Nasadzenia drzew
oraz krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.
9. Zakończono realizację umowy zawartej w 2018 roku w zakresie pielęgnacji drzew i
krzewów.
10. W listopadzie 2019 r. odebrano z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój - bezpośrednio
z nieruchomości 2 449,83 Mg odpadów komunalnych, w tym w sposób selektywny: 781,77
Mg (co stanowi 31,91 %), odpadów zmieszanych odebrano: 1 668,06 Mg, (co stanowi 68,09
%).
11. Usługa dodatkowa:
Przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem – wpłynęło 8 zleceń.
Jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości do PSZOK – wpłynęły 4 zlecenia.
12. W listopadzie przyjęto w punkcie PSZOK 352,332 Mg odpadów zielonych oraz
budowlanych i rozbiórkowych.
Realizacja zadań w zakresie strategii, rozwoju i obsługi inwestora
1. 27 listopada zorganizowano wizytę przedstawicieli władz i samorządów gmin górniczych
z państw Unii Europejskiej (Niemiec, Bułgarii i Gracji) będącą następstwem przystąpienia
Jastrzębia-Zdroju do Deklaracji Burmistrzów w sprawie Sprawiedliwej Transformacji.
2. Wdrażane są działania mające na celu wsparcie lokalnych rzemieślników (interaktywna
mapa rzemieślników).
3. Rozpoczęto prace nad „Raportem o stanie miasta za rok 2019”.
4. Spotkano się z przedstawicielami Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan w celu
ustalenia planu działań na rok 2020 w zakresie wspierania jastrzębskich przedsiębiorców na
rynku ogólnopolskim.
5. Przystąpiono do realizacji działań w ramach memorandum o współpracy na rzecz
partnerstwa na obszarach przygranicznych obszaru morawsko-śląskiego.
6. Dokonano we współpracy z PAIH inwentaryzacji powierzchni handlowo-usługowej
dostępnej w mieście pod inwestycje sektora usług nowoczesnych.
7. Na bieżąco zamieszczane są informacje dla przedsiębiorców w zakładce Strefa Biznesu na
stronie internetowej miasta.
8. Na bieżąco udzielane są informacje o terenach inwestycyjnych miasta dla potencjalnych
inwestorów (greenfield i brownfield).

Realizacja zadań przez Jastrzębski Zakład Komunalny
1. Zakończono prace związane z montażem stolarki drzwiowej z PCV w budynku z boksami
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w kwocie 39 100,00 zł.
2. Trwają prace związane z montażem instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek w
budynku z boksami w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
3. Trwają prace związane z rozbudową monitoringu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4. Trwają prace związane z montażem betonowych nisz ziemnych obłożonych płytami
granitowymi na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
5. Trwają prace związane z remontem cokołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy
ul. Okrzei.
6. Trwają prace związane z remontem chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
7. Zebrano opłaty: targowe, cmentarne oraz parkingowe o łącznej wysokości 123 175,18 zł.
8. Zlikwidowano pięć dzikich wysypisk śmieci, z których zebrano łącznie 5,74 tony odpadów.
9. Sprzedano 3,5 tony drewna za kwotę 254,99 zł.
10. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął około 22 tony odpadów.
11. Wykonano 21 interwencje związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, 23
interwencje związane z awariami sygnalizacji świetlnych, 11 interwencji dotyczących napisów
nazw osiedli.
12. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęto 20 psów, 12 psów adoptowano, a 12
psów zwrócono właścicielom.
13. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto do pracy 26 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.
Realizacja zadań w zakresie straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
1. Wystawiono patroli :
1.1.. Pieszych – 2
1.2. Zmotoryzowanych – 68
2. Przyjęto 339 zgłoszeń od mieszkańców.
3. Ujawniono za pomocą monitoringu wizyjnego miasta 7 wykroczeń.
4. Główne obszary zagrożeń
4.1. Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego – 41
4.3. Zgłoszenia dotyczące awarii technicznych – 29
4.4. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia ze strony zwierząt – 36
4.5. Zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego – 66
4.6. Zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 101
5. Czynności administracyjno-porządkowe :
5.1. Doprowadzono 4 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania.
5.2. Przeprowadzono kontrolę czystości i porządku na terenie 3 nieruchomości.
5.3. Przeprowadzono kontrolę paleniska pieca na terenie 128 nieruchomości.
6. Wystawiono mandaty karne kredytowe na 15 sprawców wykroczeń.

7. Zastosowano środki wychowawcze wobec 36 sprawców wykroczeń.
8. Skierowano do Sądu Rejonowego 5 wniosków o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
9. Z badania stanu trzeźwości skorzystało 71 osób.
10. Z Ogrzewalni skorzystano 242 razy (średnio 13 osób na dobę).
11. Zabezpieczono trasę Biegu Cukierkowego na ul. Witczaka.

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich i komunikacji
1. Decyzje o rejestracji 1283.
2. Zmiany w dowodach rejestracyjnych 619.
3. Wyrejestrowania 89.
4. Zgłoszenia zbycia 271.
5. Wydane prawa jazdy 204.
6. Profile kandydatów na kierowców 112.
7. Decyzje o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy 23.
8. Wnioski do CEiDG 206.
9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46.
10. Zameldowania i wymeldowania 329.
11. Zaświadczenia o zameldowaniu 83.
12. Udostępnienia danych o zameldowaniu 211.
13. Decyzje o zameldowaniu i wymeldowaniu 11.
14. Wydane dowody osobiste 429.
15. Unieważnione dowody osobiste 331.
16. Wnioski o wydanie dowodu osobistego 358.
17. Wydano 96 kart jastrzębianina.
Realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego
1. Sporządzone akty stanu cywilnego: urodzenia - 92, małżeństwa - 20, zgony – 80.
2. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 1190.
3. Migracje aktów do rejestru państwowego –331.
4. Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 24.
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:

1506

 Liczba wydanych skierowań:
122
 Liczba Indywidualnych Planów Działania:
62
 10 spotkań informacyjnych - przedstawienie informacji zawodowych
dla nowo zarejestrowanych bezrobotnych (osoby):
62
 Zarejestrowano osób bezrobotnych:
165
 Przyznano 29 zasiłków dla osób bezrobotnych i 6 dodatków aktywizacyjnych
 Wydano 110 decyzji administracyjnych i 90 zaświadczeń.
Obsługa pracodawców i przedsiębiorców:
 Przyjęto 41 wniosków o organizację form aktywizacyjnych dla 44 osób
 Zawarto 28 umów aktywizacyjnych na realizację wsparcia dla 39 osób
 Pozyskano 42 nowe oferty pracy na 101 stanowisk
 Spotkania indywidualne z przedsiębiorcami: 115
 Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania
cudzoziemcom:51
 Wykonane testy rynku pracy: 4 na 19 osób.

pracy

2. Inne działania:
 29.11.2019r. w Zespole Szkół nr 6 doradcy klienta zorganizowali zajęcia
zawodoznawcze dla uczniów (3 spotkania).
3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
Stopa bezrobocia w październiku 2019r roku:





stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 4,1%
stopa bezrobocia podregion rybnicki: 3,8%
stopa bezrobocia woj. śląskie: 3,6%
stopa bezrobocia w Polsce: 5 %

Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej
1. Wypłacono 726 dodatków mieszkaniowych na kwotę 156.663,02zł.
2. Wpłacono 184 dodatki energetyczne na kwotę 2454,66zł.
3. Odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie którego rozpatrywane
były złożone wnioski o zawarcie umowy najmu.
4. Wydano łącznie 6141 kart seniora.
5. Do Publicznego Żłobka nr 1 zapisanych jest i uczęszcza 130 dzieci. Na przyjęcie oczekuje
140 dzieci.
6. Trwa akcja szczepień seniorów przeciwko grypie. Z bezpłatnych szczepień skorzystało
ponad 2000 osób.

7. W ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad
słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój”
przebadano 845 dzieci.
Realizacja zadań przez pełnomocnika prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych
1. Udzielono 181 porad osobom z niepełnosprawnościami oraz skierowano 3 wnioski do
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.
2. W holu wejściowym Urzędu Miasta zamontowany został terminal informacyjny. Jest to
terminal z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz
czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów
czarnodrukowych i pinów brajlowskich.
Realizacja zadań w zakresie spraw rodzinnych i alimentacyjnych

Dane za okres
01.11.2019 –
30.11.2019

świadczenia
rodzinne i zasiłek dla świadczenia z świadczenie
świadczenie
wychowawcze
opiekuna oraz
funduszu
dobry start
"500+"
świadczenie z ustawy alimentacyjnego
"300+"
"za życiem"

poniesione z
budżetu państwa
7 237 129,81 zł
wydatki na
świadczenie
liczba świadczeń
14 574
liczba rodzin
8 512
liczba
13 313
uprawnionych
liczba wydanych
389
decyzji/ informacji

Dane za okres
01.01.2019 –
30.11.2019
poniesione z
budżetu państwa
wydatki na
świadczenie

1 556 950,17 zł

195 380,05 zł

14 250,00 zł

5 182
2 861

469
296

49
40

3 976

417

49

393

68

33

świadczenia
świadczenie rodzinne i zasiłek dla świadczenia z świadczenie
wychowawcze
opiekuna oraz
funduszu
dobry start
"500+"
świadczenie z ustawy alimentacyjnego
"300+"
"za życiem"
54 952 139,59
zł

18 133 914,11 zł

2 324 970,33 zł

2 998 200,00
zł

liczba świadczeń
liczba rodzin
liczba
uprawnionych
liczba wydanych
decyzji/ informacji

110 400
9 362

70 628
4 132

5 692
439

10 001
7 147

14 183

6 093

590

9 983

11 075

4 279

610

7 286

Realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Sporządzono 444 wywiady u klientów Ośrodka w celu przyznania pomocy.
Praca socjalna prowadzona była w 271 środowiskach.
2. Podjęto 25 interwencji 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 – 3.
4. Pracą asystenta rodziny objęto 56 środowisk.
5. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło 25 „Niebieskich
Kart”, podjęto działania poprzez powołanie 68 grup roboczych.
Wsparciem w procedurze „Niebieska Karta” objęto 182 środowiska.
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 951 świadczeniobiorców, wypłacono 972 świadczeń.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń to 486.462,34 zł.
7. Pomocą w formie świadczeń niepieniężnych – dożywianie osób i dzieci w placówkach
oświatowych (220 osoby, w tym 15 osób bezdomnych), dożywianie dorosłych wraz z
dowozem ( osoby), składki na ubezpieczenie zdrowotne (208 osób), schronienie dla osób
bezdomnych (22 osoby w tym 8 kobiet i 4 dzieci oraz 9 mężczyzn) schronienie dla osób
bezdomnych
z funduszu alkoholowego -8 mężczyzn), sprawienie pogrzebu 1 osoba, pochówek dla dzieci
martwo urodzonych ( 1 pochówek) - objęto łącznie 462 osoby na kwotę 67.156.93 zł.
8. Wydano 715 decyzji w indywidualnych sprawach klientów Ośrodka dotyczących w/w
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
9. Prace społecznie użyteczne wykonywało 58 osób, a kwota wypłaconych wynagrodzeń to
18.351,50 zł
10. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla 8 opiekunów
prawnych na łączną kwotę 2.558,66 zł.

11. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 69 osób na kwotę 186.027,22 zł.
12. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 148 osobom na kwotę 73.566,45 zł, w
tym:
- podstawowe usługi opiekuńcze dla 141 osób na kwotę 66.381,45zł
- specjalistyczne usług opiekuńcze dla 3 osoby na kwotę 2250,00zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 osoby na kwotę
4.935,00zł.
13. Na terenie miasta funkcjonowało 160 rodzin zastępczych, w których przebywało 196
dzieci. Wydano 38 decyzji dla osób kontynuujących naukę i rodzin zastępczych.
Ogółem wydatkowana kwota na w/w pomoc to 185.286,07 zł.
Koordynatorzy pieczy zastępczej mają pod swoją opieką 32 rodziny.
14. Zorganizowano 12 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
79.498,40zł.
16. W noclegowni przebywały 32 osoby bezdomne, w schronisku prowadzonym przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim przebywało 9 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 8 osób.
18. Bariery architektoniczne, techniczne oraz w komunikowaniu się:
-o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie wpłynął żaden wniosek,
wypłacono jednej osobie 1472 zł
-o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu nie wpłynął żaden wniosek;
wypłacono 2 osobom dofinansowanie w łącznej wysokości 1730 zł
-o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie wpłynął żaden wniosek, wypłacono
2 wnioskodawcom dofinansowania w łącznej wysokości 3 482 zł.
19. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wpłynęło 11 wniosków, wypłacono
dofinansowanie 36 wnioskodawcom w łącznej wysokości 30382,49 zł
20. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Wpłynęły 4 wnioski od stowarzyszeń o dofinasowanie do organizacji imprez rekreacyjnoturystycznych w 2020 roku.
21. Podpisano aneks z PFRON-em o przekazanie dodatkowych środków na realizację
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. OPS otrzymał dodatkowe środki w wysokości
19 341,00 zł na realizację Modułu II, tj. pokrycie kosztów kształcenia na poziomie wyższym.
W ramach modułu II podpisano umowy z 7 studentami i wypłacono 14 176,00 zł.

W ramach modułu I:
- w obszarze A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
wypłacono dofinansowanie w kwocie 9 027,00 zł
- w obszarze B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania wypłacono kwotę w wysokości 7 500,00 zł
- w obszarze C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wypłacono kwotę w wysokości 2003,84 zł.
22. Punkt Interwencji Kryzysowej przeprowadził 53 konsultacje psychologiczne na miejscu
oraz 5 w terenie, udzielił 6 porad prawnych. Przeprowadzono 51 zespołów do oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej w dziale Pieczy Zastępczej.
Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych
1. Ilość analizowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 3.
2. Ilość ofert podlegających analizie i ocenie – 17.
3. Ilość postępowań rozstrzygniętych – 4.
Realizacja zadań w zakresie zarządzania jakością
1. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 1419 dokumentów.
2. Zarejestrowano i rozpatrzono 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wydano 21 upoważnień do zbiorów danych i do kluczy.
4. Przeszkolono 1 osobę z zakresu normy ISO27001:2013 i ochrony danych osobowych.
5. Przeszkolono 8 osób z zakresu BHP.
Realizacja zadań w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego
1. Zakończono czynności kontrolne w Publicznym Przedszkolu nr 26.
2. Trwają czynności kontrolne w:
- Publicznym Przedszkolu nr 11
- Publicznym Przedszkolu nr 24
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
- Powiatowym Urzędzie Pracy
Realizacja zadań przez rzecznika konsumentów
Do biura rzecznika konsumentów na piśmie zwróciło się 18 konsumentów oraz udzielono
147 porad i informacji prawnych.

Realizacja zadań w zakresie edukacji
1. Trwają prace związane z rozliczeniem dotacji celowej na realizację Rządowego programu
pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 8 szkół
publicznych i 1 szkoła niepubliczna. Z przyznanej dotacji w wysokości 37 565,00 zł została
wykorzystana kwota 31 724,17 zł.
2. Miasto rozliczyło się z wojewodą śląskim z udzielonej dotacji celowej w wysokości
53 200,00 na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i
kompetencji
uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”. Kwota przyznanej dotacji została w całości wykorzystana na powyższy cel.
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 przyznanych dofinansowań wyniosła 468 743,30 zł. Miasto dysponuje środkami
Funduszu Pracy w łącznej wysokości 471 345,00 zł.
3. 2 grudnia we wszystkim publicznych przedszkolach został uruchomiony system naliczania
opłat za pobyt dziecka. Zainstalowane czytniki służą również podniesieniu bezpieczeństwa
w placówkach poprzez połączenie systemu z elektromagnesem.
4. W listopadzie 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 1 276 509,08 zł.
5. W grudniu 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 1 254 648,16 zł.
6. 4 listopada odbyło się spotkanie robocze dotyczące organizacji imprezy „Talent Mam”, na
którym omówiono kwestię pozyskania sponsorów i nagród.
7. 5 listopada na spotkaniu roboczym dotyczącym przeprowadzenia wyborów do
młodzieżowej rady miasta dokonano analizy zgłoszeń przesłanych przez jastrzębskie szkoły.
8. 9 listopada w „Masnówce” komisja dokonała przesłuchań kandydatów do młodzieżowej
rady miasta.
9. 11 listopada przedstawiciele młodzieżowej rady miasta brali udział w Marszu
Niepodległości ulicami Jastrzębia-Zdroju.
10. 14 listopada komisja dokonała przesłuchań kandydatów do młodzieżowej rady miasta
oraz wyboru nowych radnych.
11. 17 listopada delegacja młodzieżowej rady miasta wzięła udział w konferencji „BIG TIME!”
we Wrocławiu podsumowującej kolejny rok młodzieżowego aktywizmu.
12. 18 listopada przedstawiciele młodzieżowej rady miasta wzięli udział w III Konferencji
Gospodarczej „Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych”.

13. 20 listopada przewodnicząca MRM wzięła udział w sesji Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Śląskiego w Katowicach, na którym została nominowana przewodniczącą
Komisji ds. Promocji.
14. 22 i 23 listopada na Politechnice Krakowskiej miał miejsce Ogólnopolski Kongres
Młodzieżowych Rad Miast o Ekologii. W dwudniowych obradach wzięli udział przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Jastrzębie-Zdrój.
W pierwszym dniu kongresu uczestniczyli w panelach prowadzonych przez naukowców
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej i zwiedzili laboratoria
uczelni. W Urzędzie Miasta Krakowa spotkali się z krakowskimi posłami i radnymi oraz
pracowali nad rekomendacjami młodych dla środowiska.
15. 27 listopada odbyła się I Sesja XIV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której
dokonano wyboru prezydium oraz zaprzysiężono 14 radnych Młodzieżowej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
Realizacja zadań z zakresu dialogu społecznego
1. Do 20.12.2019 r. do godz. 14:00 organizacje pozarządowe mogą składać oferty na otwarty
konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie
kultury w roku 2020. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 252 675,00.
2. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się bezpłatne doradztwo dla
organizacji pozarządowych z terenu Jastrzębia-Zdroju prowadzone przez Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.
3. 13 i 14 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty przedświąteczne
dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.
4. Na podstawie przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego Akademia
Hokejowa Jastrzębie - Laszka Hawks została wykreślona z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.
5. Zrealizowano wnioski przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów sołectw w zakresie
m.in.: umów związanych z przeprowadzaniem festynów i konkursów organizowanych na
terenie osiedli / sołectw, zakupu nagród (zabawek, książek, medali, pucharów, artykułów
sportowych, artykułów spożywczych i innych) dla laureatów organizowanych konkursów,
wypłat należnych diet, czy stanu budżetów poszczególnych jednostek pomocowych miasta.
6. Odbyły się zebrania otwarte z mieszkańcami osiedli: Przyjaźń i Bogoczowiec oraz zebrania
wiejskie z mieszkańcami sołectw: Borynia i Skrzeczkowice, Szeroka – połączone z zebraniem
osiedla 1000-lecia.
7. Odbyło się posiedzenie Jastrzębskiej Rady Kobiet.
Realizacja zadań w zakresie informacji, promocji i współpracy zagranicznej
1. Dokonano 7 wydań materiałów promocyjnych na łączną kwotę 4001,35 zł.
2. Prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Bądź lepszy. Nie używaj
plastiku”. Na przystankach w całym mieście pojawiły się plakaty informujące o tym, jak wiele
każdy z nas może zrobić dla środowiska.
3. Wyprodukowano i wyemitowano filmy ekologiczne na temat segregacji odpadów,
szkodliwości smogu, ograniczenia plastiku.

4. Przygotowano i rozdano kalendarze ścienne na 2020 rok.
Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki
1. Odbyło się spotkanie z Radą Sportu związane z aktualizacją Programu rozwoju sportu,
rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025.
2. Odbyło się spotkanie Jastrzębskiej Rady Kultury.
3. Zakończono nabór wniosków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Trwa analiza oraz dalsza
procedura związana z przyznaniem środków finansowych - przyjęto 13 wniosków.
4. Trwają rozliczenia dotacji przyznanych w ramach środków publicznych przekazanych na
wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury i kultury fizycznej oraz turystyki za rok
2019.
5. Trwają rozliczenia stypendiów z dziedziny kultury.
6. Wydano Patronaty Prezydenta Miasta między innymi na:
- Legendarny Kosmiczny Mecz,
- Święta dla Wszystkich – akcja charytatywna,
- Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju - konferencja,
- X Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów Jastrzębia-Zdroju.
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”.
7. 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. Do tego czasu oferenci mają możliwość konsultacji pod względem
merytorycznym.
8. 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 składano do 12.12.2019 r. W tym czasie oferenci
konsultowali swoje projekty pod względem merytorycznym.
9. Trwają prace nad procedurą związaną ze złożonymi wnioskami 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.

10. Trwają prace związane z procedurą wypłaty nagród sportowych zgodnie z zarządzeniem
Nr Or-IV.0050.613.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 7 listopada 2019 r. w sprawie
przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Kultury
27.11.2019 w Domu Zdrojowym Zespół Teatralny „Złota Gęś” zaprezentował spektakl „Burza
w teatrze”
06.12.2019 w Miejskim Ośrodku Kultury dla najmłodszych mieszkańców zorganizowano
imprezę Mikołajkową. Program obejmował m.in. spotkanie z Mikołajem, spektakl teatralny
Teatru Kultureska „Elfy Trzy”, pokaz iluzji Damiana Spętanego oraz słodkie upominki dla
dzieci
08.12.2019 w Domu Zdrojowym w ramach cyklu „Kameralna Scena Teatralna”, odbył się
spektakl „Konopielka”. W monodramie na podstawie znakomitej powieści Edwarda
Redlińskiego wystąpił Leszek Benke
13.12.2019 na parkingu przed MOK-iem rozpoczął się Jarmark Świąteczny. W trakcie trzech
dni Jarmarku poza świątecznymi stoiskami odbędą się koncerty, warsztaty, pokazy kulinarne
oraz miejska wigilia
Imprezy współorganizowane:
22.11.2019 w kinie „Centrum” wystawiono spektakl „Kłamstwo”
24.11.2019 w kinie „Centrum” odbył się Koncert Wiedeński. Zaprezentowano największe
przeboje Johanna Straussa w wykonaniu fantastycznych solistów operowych
3.12.2019 w kinie „Centrum” wystąpił balet z Lwowa Royal Lviv Ballet, wystawiono
widowisko „Śpiąca Królewna”
6.12.2019 na placu przed kinem odbyło się uroczyste zapalenie światełek na choince przez
panią prezydent Annę Hetman. Dla najmłodszych przygotowano pokaz iluzji w wykonaniu
Magicznego Pana
Wystawy:
Galeria Epicentrum, Magazyn 22
Do 27.11.2019 eksponowano 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

05.12.2019 w Galerii Epicentrum odbył się wernisaż wystawy ceramiki i rzeźby Bogumiły
Caniboł „Po horyzont pasji”. Wystawę można zwiedzać do 7.01.2020
6.12.2019 Fundacja Harmonicznego Chaosu zorganizowała wernisaż prac Sylwii Dwornickiej.
Wystawę można zwiedzać do 24.01.2020 w Galerii Magazyn 22
Galeria Historia 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 116 działań czytelniczych i kulturalnoedukacyjnych. Najważniejsze z nich to:
WYSTAWY:
 Zachwycenia – wystawa malarstwa Jadwigi Pietrek
 Wystawa dekoracji świątecznych
 CuDOWNe dzieci – wystawa fotografii autorstwa Iwony Wilczek
SPOTKANIA WARSZTATY, WYKŁADY
 Prawa historii czyli o filozofii dziejów – spotkanie z cyklu Filozofa dla każdego
 STOLIKI JĘZYKOWE: język czeski, język ukraiński – zajęcia od podstaw, język polski dla
obcokrajowców
 KLUB ZDROWIA – spotkania dotyczące nowoczesnych metod profilaktyki zdrowia
 Kreatywni w Bibliotece – warsztaty tworzenia świec żelowych
 Montaż świątecznych filmików – warsztaty komputerowe w ramach Surfującego
Seniora
 To może być prawda: spotkanie z Hanną Diktą w Kawiarence „Pod Sową”
DLA DZIECI:
 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W BIBLIOTECE
- Świąteczne zabawy plastyczne – warsztaty dla dzieci
- Przybądź Święty Mikołaju – przedstawienie w wykonaniu Teatru Małgo
 Dobre maniery mamy oraz Siedem lat nieszczęścia – przedstawienie teatralne
w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 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
Mikołaj na Lodzie organizowany na lodowisku Jastor po raz kolejny zgromadził ponad 300
osób. Na uczestników mikołajkowej ślizgawki czekało sporo atrakcji, program artystyczny,
wielka konstrukcja zamku, foto budka, gry i zabawy oraz pokaz małej formy jazdy figurowej.
Mikołaj zawitał także na zajęcia AQUA MOSiR-u, panie wzięły udział w 3-godzinnym
maratonie zajęć w wodzie, przygotowano wiele atrakcji dla 50 uczestniczek.
8 grudnia na Kąpielisku Zdrój spotkali się biegacze z całego regiony, żeby wystartować w II
charytatywnym Biegu Cukierkowym. W ramach wydarzenia został przygotowany słodki
kiermasz, z którego środki zostały przekazane na leczenie chorej dziewczynki, mieszkanki
naszego miasta. Niemal 300 uczestników biegało alejkami Parku Zdrojowego, odbyły się
licytacje, a na zakończenie imprezy wspólne morsowanie z pochodniami. Udało się zebrać 5
tys. dla Fundacji Iskierka, której podopieczną była nasza 14-letnia beneficjentka.
Wybrane imprezy w hali widowiskowo-sportowej z liczbą uczestników:
Barbórka 2019 - 500
Mecz Jastrzębskiego Węgla – Katowice – 1500
Liga Mistrzów Jastrzębski Węgiel – Ankara - 2800
Turniej Piłki Halowej dla Dzieci – 200
Narady:
- 3 narady z zastępcami prezydenta
- 1 narada z naczelnikami i dyrektorami jednostek
- 3 narady z wnioskami
- 3 narady komunalne

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

