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Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce raport o stanie Miasta za rok 2020. Jest
to dokument mówiący o kondycji Jastrzębia-Zdroju na koniec
roku 2020. Roku, który był znamienny i doświadczył nas wszystkich w każdej dziedzinie naszego życia. Wszyscy bowiem wstrzymaliśmy oddech, po informacji, że koronawirus dotarł do Polski,
również do Jastrzębia-Zdroju, choć wydawało się, że jest to niemożliwe. Każdy następny dzień to było wyczekiwanie, walka i zaciskanie pasa, bo wszystko było nie do przewidzenia. Obraz Miasta i jego kondycja finansowa na koniec roku potwierdza jednak,
że wspólnie jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom i nawet w najtrudniejszych warunkach podejmować działania prowadzące do rozwoju naszego Miasta. Nie można jednak
przejść obojętnie wobec faktu, że długofalowe skutki pandemii
jeszcze przed nami. Mam jednak nadzieję, że tak jak dotychczas,
konsekwentna polityka finansowa oraz duże zaangażowanie
pracowników i mieszkańców, pozwoli realizować planowane
zadania, mające na celu dalszy rozwój Jastrzębia-Zdroju. Raport
swoim zakresem obejmuje demografię, środowisko naturalne,
majątek, finanse miasta, infrastrukturę techniczną, komunikację, mieszkalnictwo, gospodarkę miasta, edukację, kulturę, sport,
sposób komunikacji z mieszkańcami, jak i promocję wewnętrzną
i zewnętrzną. Mamy nadzieję, że syntetyczny sposób przedstawienia danych, pozwoli Państwu sprawnie zapoznać się z materiałem.Ważnymi podkreślenia są fakty, że podczas tak trudnego
roku kontynuowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, na
które wydaliśmy prawie 100 mln. Rozpoczęły się i trwają prace
przy budowie wiaduktu wzdłuż Al. Piłsudskiego, ronda na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego, Północnej i Granicznej, CKZ i ZS5, budynku Łazienki III. Zakończyliśmy budowę Żelaznego Szlaku Rowerowego, ul. Chlebowej, placu przy muszli w Parku Zdrojowym,
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową przedszkola,
Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 18 czy modernizację ul. Północnej. Każda z tych inwestycji będzie służyła
mieszkańcom przez wiele kolejnych lat.Najpopularniejszą inwestycją stał się Żelazny Szlak Rowerowy, znany już w całej Polsce.
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W ocenie profesjonalistów to najlepsza trasa rowerowa w całym
kraju. Taką opinię wydali blogerzy rowerowi, architekci z kraju,
miłośnicy rowerów z całej Polski i pracownicy ministerstw, którzy przemierzyli całą trasę na rowerze, wydając najwyższą ocenę
temu projektowi. Miniony, pandemiczny rok, nie pozwolił nam na
realizację działań integrujących, takich, które najbardziej lubią
mieszkańcy, łączą wszystkich, pozwalają wywołać pozytywne
emocje, czyli wydarzeń sportowych i kulturalnych. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w niezmiernie ważnym momencie naszego życia i historycznym punkcie dla życia miasta. Nie chodzi tu
wyłącznie o pandemię, niepewne czasy i pewność zmieniającego
się świata. Chodzi również o zmiany, jakie stoją przed nami i naszą gotowość do podejmowania tematów trudnych, dziwnych,
nie przekonujących wszystkich, czasami mało realnych. Tematów
i zadań bardzo odważnych i wizjonerskich. Tego jednak wymaga
od nas współczesny świat, zmieniająca się Europa. Dlatego rok
2020 był rokiem strategii. Podsumowaliśmy bowiem strategię
na lata 2013-2020. Przeprowadziliśmy diagnozę stanu i opracowaliśmy kolejną, do roku 2030+. Wskazuje ona nowy kierunek
rozwoju Miasta w aspekcie transformacji społeczno-gospodarczej i łączy tradycję z nowoczesnością. Niniejszy raport o stanie
Miasta adresowany jest do mieszkańców, jak również do wszystkich tych spoza Miasta, którzy zainteresowani są jego rozwojem,
inwestorów czy przyszłych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Mam
ogromną nadzieję, że wszystkich czytających utwierdzi w przekonaniu, że warto tu mieszkać, miło spędzać czas i inwestować.
Z tego miejsca dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miasta,
jednostek miejskich i wszystkim mieszkańcom, za zrozumienie,
zaangażowanie i wkład, jaki wnieśliście w codzienne budowanie
naszego Miasta. Sukces Miasta jest Waszym sukcesem.
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zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE
Z EPIDEMIĄ COVID-19
W 2020 roku stanęliśmy przed sytuacją, która nie miała swojego
odpowiednika w najnowszej historii Polski – pandemią koronawirusa.
Działania miasta skoncentrowały się na 4 głównych sferach: zapewnieniu
bezpieczeństwa mieszkańcom i udostępnienia im jak najbardziej rzetelnych
informacji o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa, wsparciu służby
zdrowia oraz pomocy jastrzębskim przedsiębiorcom, którzy musieli
zmierzyć się z lockdownem.

Wsparcie dla
przedsiębiorców

Pierwszy przypadek infekcji
koronawirusem w Jastrzębiu-Zdroju odnotowano 30
marca 2020. Na COVID-19
w 2020 roku zachorowało
prawie 4 000 mieszkańców,
ponad 50 osób zmarło.

22 298 200 złotych wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielił
Powiatowy Urząd Pracy jastrzębskim
przedsiębiorcom.

Wsparcie dla mieszańców

Wsparcie służby zdrowia

35 000 maseczek otrzymali jastrzębianie od
miasta na początku pandemii COVID-19.

124 575 złotych przeznaczyliśmy
na środki ochrony indywidualnej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

746 wymazów wykonał miejski wymazobus.
Koszt jego funkcjonowania wyniósł 95 tysięcy
złotych.
224 954,10 zł przekazano na zakup laptopów
dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych, by wspomóc zdalne nauczanie.
12 768 zł wydaliśmy na zapewnienie posiłków
osobom przebywającym na kwarantannie.

50 000 złotych przeznaczyliśmy dla
szpitala zakaźnego w Raciborzu.
40 000 złotych wydało miasto
na zakup maseczek ochronnych
i przyłbic dla Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

6 800 400 zł dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń
2 579 800 zł dofinansowanie części
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej
12 638 000 zł jednorazowa
pożyczka na pokrycie bieżących
kosztów
280 000 zł dotacje na pokrycie
bieżących kosztów działalności

Informacje o pandemii
Wybuch pandemii był wydarzeniem bezprecedensowym, dlatego też jednym z istotnych
zadań miasta stało się informowanie mieszkańców o przebiegu pandemii w Jastrzębiu-Zdroju i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. W zakładce „koronawirus” na miejskiej stronie internetowej opublikowaliśmy w 2020 roku 178 komunikatów. Informacje były również publikowane na miejskich tablicach LED, na plakatach czy w miejskich
kanałach społecznościowych. By zachęcić jastrzębian do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także wspierania lokalnych przedsiębiorców, prowadziliśmy kampanie społeczne #siedzenachacie, #wiosnanabalkonie, #świętanachacie, #ogarniamszamę. Miasto zorganizowało akcję Tu żyjemy – tu POMAGAMY, a na profilu na Facebooku „Jasne,
że Jastrzębie” prezentowana była oferta jastrzębskich firm. W ramach działań informacyjno-promocyjnych miasto włączało się również w propagowanie wszelkich inicjatyw
i akcji pomocowych prowadzonych przez organizacje działające na terenie miasta.

35 885, 94 zł zaoszczędzili jastrzębscy przedsiębiorcy dzięki umorzeniom
czynszów. Z ulgi skorzystało 56 firm
6 073,52 zł – na taką kwotę miasto
umorzyło czynsze dzierżawne.
82 przedsiębiorców skorzystało z obniżenia opłat na targowisku (na łączną
kwotę 29 031,15 złotych).
65 jastrzębskich firm zgłosiło się do
programu „Jasne, że Jastrzębie”.
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BUDŻET MIASTA
Wydatki miasta:
615 450 877,43 zł
kwota planowana

587 408 214,72 zł
kwota wydatkowana

Źródła dochodów:
122 146 430 zł subwencje
195 022 959,09 zł dotacje i środki
zewnętrzne
185 366 337,39 zł podatki, w tym:
• wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych 120
867 020 zł
• podatki lokalne od osób fizycznych,
które wpływają bezpośrednio do
budżetu Miasta:
od nieruchomości: 58 710 565,70 zł
rolny: 725 576,74 zł
leśny: 21 119,32 zł
od środków transportowych: 962
332,09 zł
• podatki pobierane na rzecz miasta
przez urzędy skarbowe:
od czynności cywilnoprawnych: 3 842
034,86 zł
od spadków i darowizn: 158 280,15 zł
od działalności gospodarczej osób
fizycznych opł. w formie karty
podatkowej: 54 955,33 zł
z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych: 24
453,20 zł

85 978 727,53 zł pozostałe
dochody własne w tym m.in.
opłaty, zawarte ugody, sprzedaż
majątku, najem, dzierżawa
i użytkowanie wieczyste,
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego, usługi,
odsetki, dywidendy.

21% subwencje
33% dotacje i środki zewnętrzne
31% podatki
15% pozostałe dochody własne
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Dochody ogółem na jednego mieszkańca w przeliczeniu
do okolicznych miast

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca w porównaniu
do okolicznych miast

Wydatki majątkowe/inwestycyjne na jednego mieszkańca
w porównaniu do okolicznych miast
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ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE
W 2020 roku realizowano w sumie 124 projekty na kwotę
ponad 73,5 mln zł, na którą składały się środki zewnętrzne w wysokości
ponad 58 mln zł oraz środku miasta w kwocie ponad 15 mln zł.

Projekty inwestycyjne

23 projekty inwestycyjne
59 001 635,32 zł – ogólna kwota projektów inwestycyjnych
44 181 713,92 zł – kwota pozyskanego wsparcia
Rewitalizacja części zabytkowego
Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
Środki Unijne
Budżet Państwa

286 129,80 zł,
185 591,13 zł,
92 422,50 zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
Środki Unijne

134 786,65 zł,
213 926,73 zł

Rowerem po Żelaznym Szlaku
Miasto
Środki Unijne

10 525 965,50 zł,
5 333 429,38 zł

Zwiększenie efektywności
energetycznej w budynku SP 17
w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
Środki Unijne

7 503 629,34 zł,
838 071,10 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Miasto
Środki Unijne

139 643,01 zł,
84 844,00 zł

Rewitalizacja obiektu Łazienki III
w Parku Zdrojowym
Miasto
Środki Unijne
Budżet Państwa

832 570,15 zł,
2 566 855,82 zł,
301 983,05 zł

Zwiększenie efektywności
energetycznej w budynku SP 1
wraz z rozbudową na cele PP 7
w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
2 221 433,08 zł,
Środki Unijne
148 265,94 zł,
Budżet Państwa
17 443,05 zł
Zwiększenie efektywności
energetycznej w budynku CKZ i ZS 5
w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
Środki Unijne
Budżet Państwa

277 008,34 zł,
479 806,57 zł,
56 447,83 zł

Zwiększenie efektywności
energetycznej w budynku SP 18
w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
7 011 426,87 zł,
Środki Unijne
2 777 079,83 zł,
Budżet Państwa
326 715,28 zł
Budowa, rozbudowa, przebudowa
ulicy Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
2 055 300,00 zł,
Fundusz Dróg
Samorządowych
2 887 393,00 zł,
Fundusz Inwestycji
Lokalnych
2 000 000,00 zł
Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego
wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa
wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto
167 946,92 zł,
Fundusz Dróg
Samorządowych
2 700 000,00 zł,
Fundusz Inwestycji
Lokalnych
770 000,00 zł
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PARTYCYPACJA
SPOŁECZNA
2 060 000 zł – taką kwotę mieli do dyspozycji jastrzębianie w ramach
Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Te środki zostały podzielone
między 21 osiedli i sołectw. Mieszkańcy chętnie zgłaszają swoje projekty.
Do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wpłynęło 85 wniosków. W części
sołectw i osiedli konieczne było przeprowadzenie głosowań nad zadaniami.
W sumie głosy oddało 528 jastrzębian, dzięki czemu ostatecznie
wyłoniono 36 projektów.
Dzięki pomysłom i inicjatywom mieszkańców udało się wykonać
między innymi edukacyjno-sensoryczny plac zabaw, park trampolin,
budowę oświetlenia, remonty chodników czy zakup nagłośnienia
na imprezy plenerowe.

KONSULTACJE
SPOŁECZNE
W 2020 przeprowadzono
48 konsultacji społecznych
m.in. w sprawie programu
rozwoju sportu, rekreacji
i turystyki, w sprawie Programu
Stypendialnego, Jastrzębskiego
Budżetu Obywatelskiego oraz
w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój
2030+".

Rola Funduszu Sołeckiego
Fundusz Sołecki to kolejne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu budżetu miasta. Na realizację projektów jastrzębskie sołectwa miały w 2020
roku do dyspozycji 299 027,40 zł. Dzięki tym środkom zrealizowano 18 zadań, między
innymi: remont ulicy Myśliwskiej, zakup podestów scenicznych, zakup i montaż gier
podwórkowych na plac zabaw przy SP nr 15.

Organizacje pozarządowe

W Jastrzębiu-Zdroju działa 233 organizacji pozarządowych, w tym 141 stowarzyszeń, 26 fundacji, 36 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
działających w formie stowarzyszenia, 18 uczniowskich klubów sportowych, 12 stowarzyszeń zwykłych. W mieście działa Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które wspiera działalność organizacji. W 2020 roku korzystało z jego pomocy
19 organizacji pozarządowych.
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GOSPODARKA
193 ha nowych terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu-Zdroju.

Wspieramy jastrzębskich
przedsiębiorców
„Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy”, „Biznes na okrągło”, „Jasne, że Jastrzębie”, „Jastrzębska Mapa Rzemieślników” – to najważniejsze programy wspierające lokalną przedsiębiorczość realizowane w naszym
mieście. Dzięki nim pomagaliśmy w zakładaniu nowych firm, stworzyliśmy strefę coworkingową, a także prowadziliśmy promocję rodzimego biznesu.
68 uczestników było aktywnych w programie
„Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy”
66 razy zostały wynajęte pomieszczenia „Biznesu
na okrągło”
65 firm zgłosiło się do programu
„Jasne, że Jastrzębie”

Rynek pracy
5,7% wynosiło bezrobocie rejestrowalne na koniec 2020 roku
1 286 300 złotych przeznaczono na wsparcie
osób podejmujących działalność gospodarczą
340 tysięcy złotych przeznaczono na prace interwencyjne, w ramach których zatrudniono 60
osób bezrobotnych
517 tysięcy złotych przeznaczono na wyposażenie stanowisk pracy

85 zakładów rzemieślniczych znalazło się
na Jastrzębskiej Mapie Rzemieślników

600 tysięcy złotych przeznaczono na kształcenie pracowników zatrudnionych u jastrzębskich
przedsiębiorców

Statystyki
gospodarcze
21 osób złożyło wniosek
o założenie działalności
gospodarczej
1 zł za metr kosztuje wynajem lokalu na
działalność rzemieślniczą w podziemnym
pasażu handlowym
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wydano 634 pozwolenia
na budowę i rozbudowę

PROJEKTY
STRATEGICZNE
Rok 2020 był szczególny pod względem działań strategicznych.
Zakończyliśmy realizację dotychczasowej strategii, a także opracowaliśmy
„Strategię rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+”.

Kolej wróci
do Jastrzębia

W sprawie przywrócenia kolei działamy dwutorowo: prace prowadzone są w ramach programu Kolej Plus
oraz projektu Kolei Dużych Prędkości
prowadzonego przez Centralny Port
Komunikacyjny. W 2020 miasto przeprowadziło szereg spotkań, którego
efektem były dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej i środowiskowej.

Strategia rozwoju miasta 2030+
oparta jest na trzech filarach:
III Przyjazne przestrzenie

I Aktywni ludzie

II Silna gospodarka

Chcemy budować poczucie tożsamości
lokalnej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, budować wspólnotę i zaangażowane
społeczeństwo obywatelskie.

Największym wyzwaniem w strategii
2030+ jest dywersyfikacja gospodarcza.
Zamierzamy jeszcze silniej wspierać
rozwój branż opartych na innowacjach
i nowoczesnych technologiach. Ważną
rolę w jastrzębskiej gospodarce będzie
odgrywać również wykorzystanie potencjału turystycznego miasta.

• adaptacja i zagospodarowanie Łaźni
na terenie byłej KWK Moszczenica
poprzez utworzenie Centrum
Dziedzictwa Postindustrialnego
i Centrum Porozumienia
Jastrzębskiego
• budowa rodzinnego centrum rekreacji
i wypoczynku w Moszczenicy
• stworzenie „Wytwórni Cooltury”
w budynku Łazienki III

• przywrócenie połączenia kolejowego
z Aglomeracją Górnośląską
• utworzenie akceleratora
przedsiębiorczości i i centrum
edukacyjno-biznesowego KSSEnon2

W Jastrzębiu-Zdroju potrafimy tworzyć
przyjazne przestrzenie. Stawiamy zarówno na rewitalizację obszarów zdegradowanych przemysłowo, jak i tworzenie
warunków dla nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego.
• realizacja programu „Moje mieszkanie”
• rewitalizacja II części Ośrodka
Wypoczynku Niedzielnego i stawów
przy ulicy Wodzisławskiej

• utworzenie deptaka przy ul 1 Maja

• budowa placu wodnego przy ulicy
Katowickiej, placu przy kinie Centrum
i miejsca rekreacyjnego przy ulicy
Śląskiej

• stworzenie centrum szkoleniowego
„Enter Jastrzębie”

• prace nad zagospodarowaniem strefy
centrum

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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INWESTYCJE
98 milionów złotych wydaliśmy na inwestycje i remonty
18,5 miliona
wydaliśmy na inwestycje
oświatowe
551 tysięcy złotych
wydaliśmy na budowę, remonty
i doposażenie placów zabaw
12 milionów złotych
wydaliśmy na inwestycje
turystyczne, rekreacyjne
i kulturalne

(w tym 2 566 855,82 zł środków unijnych
i 301 983,05 zł z budżetu państwa)

Rowerem po Żelaznym Szlaku
15 859 394,88 zł

Szkoła Podstawowa nr 17
8 341 700,44 złotych

(w tym 533 429,38 zł środków unijnych)

(w tym 838 071,10 zł środków unijnych)

Edukacyjno-sensoryczny plac zabaw
107 068 zł
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Rewitalizacja Łazienek III
3 701 409,02 zł
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Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
224 487,01 zł
(w tym 84 84,00 zł środków unijnych)

Inwestycje drogowe
W 2020 roku wybudowaliśmy:
206,91 km dróg gminnych
61,61 km dróg powiatowych
19,05 km dróg miejskich
215 260,96 złotych wydaliśmy na
poprawę infrastruktury rowerowej

Przebudowa ul. Zdziebły
873 736,36 zł

965 768,30 złotych wydaliśmy
na ekologiczne oświetlenie. Dzięki
tym pieniądzom oświetliliśmy ulice
i doświetliliśmy przejścia dla pieszych.
9 681 704,58 złotych wydaliśmy
na remonty (w tym drogowe). Dzięki
temu udało nam się naprawić
między innymi 9 684,14 metrów
kwadratowych dziur.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego
1 164 143,43 zł
(w tym 785 591,13 zł środków unijnych
i 92 422, 50 zł z budżetu państwa)

Przebudowa ul. Północnej
990 351,80 zł

Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego
3 637 946,92 zł
(w tym 2 700 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
i 770 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Budowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia
1 308 268,97 zł
(w tym 274 750,00 zł subwencji z budżetu państwa)

Przebudowa ul. Chlebowej
6 942 693,00 zł
(w tym 2 887 393 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
i 2 000 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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SPRAWY
SPOŁECZNE
16 275 175,87 zł przeznaczono na wsparcie rodzin, zaś 1 842 586, 19 zł
na dodatki mieszkaniowe.
Środowiskowy Dom Samopomocy

Pomagamy w działaniu

Średnio 33 osoby miesięcznie korzystały z SDŚ w 2020 roku.

2 076 488 zł miasto przeznaczyło na rehabilitację społeczną
i zawodową

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia
dziennego przeznaczoną dla 60 osób psychicznie chorych oraz
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Punkty wsparcia prężnie działały
W poprzednim roku osoby bezdomne mogły znaleźć ciepły
kąt w ogrzewalni, gdzie do dyspozycji był prysznic oraz gorąca
herbata i zupa, skorzystało z niej 135 osób. Poza tym 78 osób
znalazło schronienie w noclegowni dla potrzebujących, zaś 38
w schronisku.

W warsztatach terapii zajęciowej brało udział 65 osób
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”
zakupiono mikrobus dziewięcioosobowy, przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł 147 231 zł.

W strukturę Ośrodka Pomocy społecznej w 2020 roku została
wpisana Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przyjaźń”.
To miejsce dla dzieci i młodzieży, którego celem jest rozwijanie
ich umiejętności i zainteresowań.
Punkt Interwencji Kryzysowej w 2020 roku zatrudnił 3 psychologów oraz 2 pracowników socjalnych. Z pomocy skorzystało
246 rodzin. Łącznie odbyło się 569 konsultacji.
W domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” przebywało
42 pensjonariuszy.
W poprzednim roku praca socjalna realizowana przez pracowników obejmowała wiele dodatkowych zadań ze względu na
epidemię COVID-19. W tym okresie udzielono wsparcia 614 rodzinom, czyli 1 278 osobom.
1 427 363 zł – to kwota jaką wydano na pogram profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W ubiegłym roku w mieście funkcjonowało 106 rodzin zastępczych spokrewnionych, 31 rodzin zastępczych niezawodowych
i 3 rodziny zastępcze zawodowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 6 mieszkań chronionych
w pełni wyposażonych. W tym 3 mieszkania dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze. Kolejne 2 mieszkania dla osób wymagających
interwencji kryzysowej oraz 1 dla osób z niepełnosprawnościami.
Z mieszkań chronionych skorzystało łącznie 26 osób.

„Posiłek w szkole i w domu”
Tak jak w latach poprzednich Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program, który na celu ma ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji. Na terenie naszego miasta
dożywianie prowadziły 42 placówki w tym: 23 szkoły, 17 przedszkoli, 1 żłobek, 1 punkt wydawania posiłków dla dorosłych.
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Z kartą można więcej
286 wydanych kart seniora
Ich posiadacze mogą korzystać z promocji i ofert. Między
innymi ze zniżek w przychodniach, kinach, kawiarniach
czy obiektach kulturalnych.
1 415 wydanych kart dużej rodziny
Posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty między innymi: branży spożywczej, paliwowej, bankowej i rekreacyjnej.
1 284 wydanych kart „Rodzina 3+”
Karta uprawnia do 50% zniżki na zakup biletów wstępu
w tym karnetów, na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz kina „Centrum”.

Profilaktyka i promocja zdrowia
225 550 zł przeznaczono na realizację działań Programu Polityki Zdrowotnej
253 602 zł wydano na zakup sprzętu medycznego

OCHRONA ŚRODOWISKA
573 gospodarstwa otrzymały dofinansowanie do urządzeń grzewczych
i odnawialnych źródeł energii. Łącznie do mieszkańców na ten cel trafiło
2 993 739,56 zł.
78 809,37 zł dotacji na budowę kanalizacji sanitarnych
trafiło do 67 osób.
125 680,65 zł przeznaczono na dofinansowania urządzeń do retencjonowania wody. Z dotacji skorzystało
46 osób. Łączna pojemność dofinansowanych zbiorników to ok. 230m3. Miasto dofinansowało: 26 podziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe, 10 naziemnych zamkniętych wolnostojących zbiorników na
wody opadowe i roztopowe, 2 systemy bioretencji, 8
systemów nawadniania terenów zielonych.
Ekopatrol 254 razy przeprowadzał kontrole jakości spalanych materiałów u osób prywatnych oraz dwukrotnie
w przedsiębiorstwach. Nałożono 18 mandatów i udzielono 27 pouczeń. Straż Miejska monitoruje również
nielegalne wysypiska.

Powstała aplikacja Jastrzębski Miejski Eko-poradnik.
To zbiór porad dotyczących zrównoważonego stylu
życia, a także codziennego funkcjonowania w zgodzie
z zasadami energooszczędności i ekologii.
Od stycznia 2022 roku korzystanie z ponad 10-letnich
kotłów będzie nielegalne. W ramach raportu dotyczącego przygotowania gmin Subregionu Zachodniego
do wdrożenia uchwały antysmogowej Fundacja 360!
zbadała, jak użytkownicy „kopciuchów” wywiązują
się z obowiązku ich wymiany. Nasze miasto pod tym
względem wypadło najlepiej. Z przedstawionych w raporcie informacji jasno wynika, że pełną inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta przeprowadziło tylko Jastrzębie-Zdrój.

UTRZYMANIE MIASTA
25 088 100,81 zł kosztowało utrzymanie miasta w 2020 r.
Z terenu miasta odebrano 34 268,8 ton
odpadów komunalnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 665 ton odpadów zmieszanych
4 335,3 ton surowców wtórnych
291,4 ton bioodpadów
111,6 ton odpadów wielkogabarytowych
11,5 ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego
5,3 ton zużytych opon
205,7 ton odpadów z targowisk
4 478,5 ton odpadów zebranych w PSZOK i GPZON
2,9 ton odpadów zebranych w aptekach
133,4 ton odpadów zebranych w punktach skupu
28,2 ton odpadów z likwidacji dzikich wysypisk

3 585 801,45 zł wydaliśmy na utrzymanie letnie
2 271 887,75 zł wydaliśmy na utrzymanie zimowe
4 888 380,46 zł przeznaczyliśmy na nasadzenia roślin, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzew i krzewów, wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, oraz zakup ławek
Posadzono 30 082 sztuk roślin rabatowych, kwiatów, bylin,
traw ozdobnych i roślin cebulowych, 822 drzew, 2817 krzewów,
zasiano 630 m2 łąk kwietnych. Posadzono 205 drzew w ramach
nasadzeń zastępczych.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt przyjęło 243 psy. 127
z nich adoptowano, a 114 zwrócono właścicielom. Opieką objęto 390 kotów, podpisano 46 umów ze społecznymi opiekunami
tych zwierząt.
W 2020 r. wykonaliśmy jednokrotną wymianę piasku na placach
zabaw i trzykrotną wymianę piasku w piaskownicach. Łącznie
zakupiliśmy i dowieźliśmy 1599,95 ton piasku na kwotę 45
262,59 zł oraz zakupiliśmy materiały niezbędne przy pracach
z tym związanych na kwotę 1 133,83 zł. Zużyty piasek z wymiany sprzedaliśmy w ilości 800 ton za kwotę 8 000,00 zł netto.

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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OŚWIATA
192 383 300,00 zł wydaliśmy w 2020 rok na oświatę,
w tym 18 393 344,10 zł na inwestycje i remonty szkół.
Miasto dopłaciło do subwencji oświatowej 24,4 mln zł.

Wspieramy uczniów
w nauczaniu zdalnym

Miasto pozyskało łącznie 224 684,1 złotych dofinansowania
do wsparcia nauczania zdalnego. Dzięki temu zakupiono 30 laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli oraz 42 laptopy dla
uczniów z rodzin wielodzietnych.

Uczniowie docenieni przez
ministra
Na 1 567,70 etatach pracowali nauczyciele
zatrudnieni w jastrzębskich placówkach
oświatowych.
W jastrzębskich szkołach uczy się
12 965 dzieci:
• w 23 przedszkolach
• 20 szkołach podstawowych
(w tym 2 specjalnych)
• 7 liceach ogólnokształcących
• 6 zespołach szkół.
W 2020 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój
przeznaczyło 27 000 zł na Program
Stypendialny. Przyznano je:
• 32 uczniom za wysokie wyniki w nauce
• 24 uczniom za osiągnięcia naukowe
Wśród nich było 20 uczniów szkół
podstawowych, 14 uczniów liceum
i 22 technikum.
Do dyspozycji uczniowie i rodzice mają też:
• Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
• Centrum Kształcenia Praktycznego
14
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Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało w naszym
mieście 11 uczniów: 10 z Zespołu Szkół nr 6 i 1 z I Liceum Ogólnokształcącego. To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jedynie
57 uczniów w województwie śląskim.

Sukcesy młodych
naukowców
Młodzi jastrzębianie zostali docenieni na świecie! Za swoje innowacje uczniowie Zespołu Szkół nr 6 otrzymali srebrny medal
na Globalnym Forum Innowacji w Limassol oraz złoty medal na
Międzynarodowym Forum E-nnovate.

W przedszkolach nie
zabrakło miejsc
Edukacja najmłodszych też jest istotna – dlatego miasto szczególnie zadbało o to, by w publicznych przedszkolach znalazło
się miejsce dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dla żadnego dziecka nie zabrakło miejsca.

KULTURA
W 2020 roku przeznaczyliśmy 16 290 200,03 zł na kulturę, w tym:
3 715 062,02 zł na inwestycje i remonty,
160 514,94 zł dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury,
38 000,00 zł na projekty stypendialne.
To kolejny rok realizacji Programu Rozwoju Kultury, czyli wspierania
nowych form działań kulturalnych ze strony instytucji, mieszkańców
i organizacji pozarządowych.

Dziedzictwo kulturowe

Na konserwację zabytków miasto przeznaczyło w 2020 roku
111 898,87 zł, w tym między innymi na prace przy zabytkowej kaplicy św. Jana Nepomucena w Szerokiej – 49 698,70 zł,
zaś na konserwację obrazu olejnego „Św. Józef z Dzieciątkiem”
– 6 500,00 zł.

Literatura, ale nie tylko
Miejska Biblioteka Publiczna to
księgozbiór liczący 417 775 książek,
6 987 audiobooków i 27 332 materiałów
audiowizualnych. To również
16 414 czytelników.
W 2020 roku jastrzębska biblioteka
uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Narodowego Centrum Kultury na
realizowanie projektów kulturalnych
online. Udało się zrealizować 453
wydarzenia, w których wzięło udział
6 324 osób, oraz 81 wydarzeń online,
w których uczestniczyło aż 27 098 osób.

Miejski Ośrodek Kultury
405 wydarzeń
9 236 uczestników
645 seansów kinowych
17 535 widzów w kinie
W należących do MOK-u galeriach
zorganizowano łącznie 14 wystaw:
8 w Galerii Historii Miasta i 6
w Epicentrum. GHM odwiedziły 1384
osoby, zaś Epicentrum – 2040.
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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MIESZKALNICTWO
W 2020 roku przeznaczyliśmy 11 732 941,13 zł na mieszkania,
w tym 1 829 571, 17 zł na inwestycje i remonty.

Miejski Zarząd
Nieruchomości
4 305 osób zamieszkuje w 1564 lokalach
(w tym 8 tymczasowych) znajdujących się
w zasobach Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
1073 lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych
439 lokale na najem socjalny
44 lokale mieszkalne MZN

6 444 520,08 zł wynosił w 2020 roku dochód
MZN-u z najmu lokali mieszkalnych.
1 073 lokale mieszczą się w budynkach 87
Wspólnot Mieszkaniowych, w których zarząd
sprawuje miasto Jastrzębie-Zdrój. W zasobach
MZN mieści się 17 budynków.
37 lokali wyremontowano w 2020 roku.
Miejski Zarząd Nieruchomości ma w administracji 217 lokali użytkowych. Dochód z ich najmu w 2020 roku wynosił 2 477 887, 13 zł.

3 miliony na nowe
mieszkania
Dodatkowe 3 miliony złotych zasiliło
w 2020 roku kapitał Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek”. Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie budowanie kolejnych mieszkań w Zdroju.
Już teraz w lokalach TBS-u mieszka ponad 500 jastrzębian, a oddawane do
użytku mieszkania błyskawicznie znajdują najemców.
Nowy blok, który powstanie w historycznej dzielnicy Zdrój, pomieści 33 lokale
o metrażu od 51 do 77 metrów kwadratowych, w wysokim standardzie wykończenia. Jastrzębianie będą mogli wybierać
między 2- 3- i 4-pokojowymi mieszkaniami. Do dyspozycji najemców będzie również 21 miejsc w garażu podziemnym.

TBS „Daszek”
Ponad 500 osób mieszka w 205
mieszkaniach wybudowanych
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek”.
W administracji TBS „Daszek”
znajduje się 38 lokali użytkowych w 5 budynkach.
137 537, 63 złotych wydano na
utrzymanie części wspólnych.
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BEZPIECZEŃSTWO
W 2020 roku na bezpieczeństwo przeznaczyliśmy 14 127 496,84 zł.
W tym 4 174 106,42 zł na inwestycje i remonty oraz 8 622 548,04 zł
na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
45 000 zł dofinansowania do zakupu wozu policyjnego
56 903 zł dofinansowania dla policji
175 728,90 zł dofinansowania do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych
dla OSP z Bzia i Ruptawy
Straż Miejska realizowała projekt „Bezpieczeństwo bez granic – projekt
współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawirzowa”
z partnerem Czeskim.

Policja
interweniowała
W 2020 roku odnotowano
196 kradzieży i 147
kradzieży z włamaniem.
Inne liczne zawiadomienia
obejmowały nietrzeźwych
kierowców (153),
przestępstwa narkotykowe
(130), zniszczenie mienia
(219), oszustwa (239).
Odnotowano 745 zdarzeń
drogowych, 42 wypadki oraz
703 kolizje.

Zakup sprzętów
Straż Miejska zakupiła 6 sztuk
kamer nasobnych wraz ze
stacją dokującą oraz licencją na
oprogramowanie, ich koszt wyniósł
21 771 zł. Na bezprzewodową
kamerę HD wraz z osprzętem do
szybkiego montażu w dowolnym
miejscu wydano 19 673,39 zł.
Zakupiliśmy również systemy
alarmowe i radiostację,
oznakowaliśmy 561 rowerów.
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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INFORMACJA
I PROMOCJA
722 241,26 złotych wydaliśmy na informowanie mieszkańców
o najważniejszych wydarzeniach z życia miasta oraz promocję
jego wizerunku.
27 500 egzemplarzy gazety „Jastrząb” co miesiąc trafiało do jastrzębian. Gazeta liczy sobie 20 stron, na których zamieszczane
są najważniejsze wiadomości, relacje, a także wywiady z mieszkańcami. Od 2020 roku gazeta „Jastrząb”, wzbogacona została
kodami QR, które pozwalają uzupełnić treść artykułów odniesieniami do materiałów multimedialnych.

13 036 użytkowników Facebooka w 2020 lubiło profil miasta Jastrzębie-Zdrój Oznacza to 20-procentowy wzrost w porównaniu
z rokiem 2019. Średni zasięg postów na Facebooku to 8 572 osób.

1 175 newsów ukazało się w 2020 roku na stronie www.jastrzebie.pl. W 2020 roku odnotowaliśmy 697 832 odsłony strony internetowej, co oznacza wzrost o 60% w porównaniu z rokiem
poprzednim. Artykuły zamieszczane na stronie www.jastrzebie.
pl są szeroko cytowane i komentowane w mediach regionalnych
i ogólnopolskich.W 2020 strona została zaktualizowana do wersji
9.5 systemu TYPO 3.

147 postów pojawiło się w 2020 roku na miejskim Instagramie.
W 2020 roku ten profil obserwowało 2900 użytkowników. Za pomocą zdjęć na Instagramie promujemy miasto jako atrakcyjne dla
mieszkańców, turystów oraz biznesu.

3 300 minut spędzili internauci, oglądając filmy na miejskim kanale YouTube. W 2020 opublikowaliśmy na nim 5 filmów i 25 transmisji na żywo. Miejski YouTube zanotował 55 400 wyświetleń.

1362 mieszkańców zapisanych jest do miejskiego systemu wiadomości SMS.

Budujemy tożsamość
mieszkańców
W 2020 roku przygotowywana była kampania „Tu bije moje serce”. W jej ramach
opracowano nowoczesne grafiki kampanii, wpisujące się w system identyfikacji wizualnej. Prowadzone były również kampanie ekologiczne, krótkoterminowe
kampanie promujące poszczególne wydarzenia, a w Jarze Południowym pojawił
się mural z okazji Dnia Górnika.

Promujemy turystykę
Najważniejszym produktem turystycznym Jastrzębia-Zdroju, który zdecydowaliśmy się promować w minionym roku, jest Żelazny Szlak Rowerowy.
Otwarcie nowego odcinka – za sprawą prowadzonej kampanii promocyjnej –
było szeroko transmitowane i komentowane w mediach, nie tylko lokalnych.
W ramach promocji szlaku miasto zaprosiło do współpracy TVP3, która zrealizowała w Jastrzębiu program „Turystyczna jazda”. Na samym miejskich
profilu na Facebooku film zobaczyło 38 tysięcy osób.

40-lecie Porozumienia
Najważniejszym wydarzeniem minionego roku w Jastrzębiu-Zdroju była rocznica 40-lecia
Porozumienia Jastrzębskiego. Naszym priorytetem było budowanie wizerunku Jastrzębia-Zdroju jako miasta, w którym ruszyła lawina solidarnościowych przemian. Z okazji tej rocznicy przy ulicy Śląskiej powstał pierwszy po 1989 artystyczny mural w naszym mieście.
W prostej graficznej formie przedstawia on najważniejsze postulaty porozumienia. Autorką
projektu wyłonionego spośród 200 prac nadesłanych w konkursie jest Ewa Podlodowska.
Prace wyróżnione w konkursie były prezentowane podczas jednej z dwóch wystaw plenerowych, towarzyszących rocznicy. Druga z nich przedstawiała zdjęcia wykonane podczas
wydarzeń 1980 roku przez uznanego jastrzębskiego fotografa – Stanisława Sputo.
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TURYSTYKA
18 016 123,14 zł zostało przeznaczone na inwestycje i remonty.
Przyjęliśmy nową Strategię rozwoju Miasta. Jednym z filarów tego
dokumentu jest przemysł czasu wolnego, popularnie zwany turystyką.
Pełni ona ważną rolę w każdym z obszarów w jakich zaplanowano rozwój
miasta. Rewitalizacja Parku Zdrojowego, stanowiącego zielone płuca
miasta i utworzenie deptaka na ulicy 1 Maja, a także promocja Żelaznego
Szlaku Rowerowego, pozwolą stworzyć warunki dla rozwoju branży
turystycznej i gastronomicznej. W strategię, w tym obszarze, wpisuje
się również utworzenie Instytutu Dziedzictwa i Dialogu na terenie Łaźni
Moszczenica oraz dalsza modernizacja Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.
Kolejne istotne przedsięwzięcia w obszarze turystyki to Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji
społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych
terenów oraz Rewitalizacja obiektu Łazienki III. W ubiegłym roku zakończono przebudowę i odrestaurowanie placu głównego pomiędzy Domem Zdrojowym i Galerią Historii
Miasta wraz z fontanną, muszlą koncertową, ścieżką przed
frontem i za budynkiem GHM. Zabytkowy budynek Łazienki
III jest rozbudowywany, na jego tarasie umieszczony zostanie punkt do obserwacji nieba oraz przyrody w jej wyższych
partiach. Będzie to najprawdopodobniej najpiękniejszy Park
Zdrojowy w naszym województwie.

Najważniejszym produktem
turystycznym miasta w minionym roku był Żelazny
Szlak Rowerowy. Ta 55-kilometrowa pętla, przebiegająca przez 5 gmin leżących
na terenie 2 krajów, to inwestycja niemająca swego odpowiednika. O popularności
i atrakcyjności trasy świadczy ilość użytkowników – 30
tys. w ciągu miesiąca, choć
pierwotnie taki wskaźnik
zakładano w perspektywie
rocznej.

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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SPORT
I REKREACJA
Wydatki na sport i rekreację wyniosły 18 012 513,93 zł,
w tym 2 014 817,71 zł przeznaczono na inwestycje i remonty.
Miasto przeznaczyło
3 762 067,16 zł dotacji celowych na
sport. Nagrody prezydenta miasta dla
sportowców to łącznie 332 175,00 zł.
Na szkolenie dzieci i młodzieży
przeznaczono 722 844,47 zł.
Łącznie na zadania w zakresie rozwoju
sportu wydano 2 973 646,25 zł.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował 41 wydarzeń, w których
udział wzięło 5905 uczestników.
2 059 999,52 zł przeznaczono na
modernizację stadionu miejskiego,
449 979,65 zł na modernizację boiska
przy ul. Kościelnej. 98 000 zł kosztowała
modernizacja Hali WidowiskowoSportowej, 70 000 zł lodowiska Jastor.

