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A. Wstęp 
 

1. Słowo wstępne Burmistrza Miasta Jasła 
 
 
Szanowni Państwo,  
 

Już po raz drugi przedstawiam Państwu Raport o stanie Miasta Jasła, w którym została pokazana 
aktualna sytuacja naszego miasta, zadania zrealizowane w 2019 roku oraz zachodzące zamiany 
w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. 
 
Nadrzędnym celem wszystkich realizowanych przez samorząd miejski działań jest poprawa jakości 
życia mieszkańców naszego miasta. Jakość życia jest pojęciem bardzo szerokim, ale do 
najważniejszych jego sfer należy stopień rozwoju gospodarczego, poziom oraz charakter 
świadczonych usług społecznych oraz stan otaczającego nas środowiska naturalnego. 
 
W niniejszym Raporcie obiektywnie przedstawiono działania zrealizowane w 2019 roku, które były 
ukierunkowane na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Jasła oraz na udzielanie pomocy 
w prowadzeniu i podejmowaniu działalności gospodarczej. W tym zakresie należy wymienić 
budowę drogi zwiększającej dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej Jasło – Gamrat. Bardzo 
istotne znaczenie dla życia gospodarczego naszego miasta ma utworzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Niemniej ważnym realizowanym zadaniem było rozpoczęcie budowy Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości. 
 
Raport zawiera opis zrealizowanych działań w sferze społecznej, w szczególności dotyczących 
oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz usług z zakresu pomocy społecznej. Na szczególną uwagę 
zasługuje wysoki poziom kształcenia w miejskich szkołach (średnia egzaminów ósmoklasistów 
i gimnazjalistów była wyższa od średniej wojewódzkiej i powiatowej) oraz zakres 
i poziom świadczonych usług dla osób starszych przez MOPS, DDP i ŚDS. Na uwagę w tej sferze 
zasługuje również wysoki poziom obsługi klientów w UM w Jaśle. Prawie 63% spraw zostało 
załatwionych w ciągu jednego dnia, a dzięki wdrożonym nowoczesnym rozwiązaniom 
technologicznym ok. 12% spraw zostało złożonych do urzędu drogą elektroniczną. 
 
W 2019 roku, mając na uwadze stan zdrowia mieszkańców Jasła, zostały wdrożone lub rozpoczęte 
działania związane ze zmniejszeniem niskiej emisji poprzez: wymianę kotłów CO, instalację 
systemów fotowoltaicznych na obiektach miejskich, wdrożenie monitoringu powietrza, kontrolę 
pieców domowych, podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiego systemu 
ciepłowniczego, budowę systemu kogeneracyjnego, a także ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza pochodzącego z ruchu samochodowego poprzez budowę dróg obwodowych oraz 
ścieżek rowerowych. 
 
Jestem przekonany, że lektura niniejszego Raportu dostarczy Państwu wszystkich niezbędnych 
informacji w zakresie dokonania oceny stanu rozwoju naszego miasta. 
 

                 (-) 

     Ryszard Pabian 

Burmistrz Miasta Jasła  
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2. Podstawa prawna i opis struktury Raportu 
 

Zgodnie z zapisami art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego 
(w tym przypadku Burmistrz Miasta Jasła - BMJ) ma obowiązek przedstawienia organowi 
stanowiącemu (w tym przypadku Radzie Miejskiej Jasła - RMJ) do 31 maja każdego roku Raport 
o stanie gminy. Z godnie zapisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego 
przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni. Raport ma obejmować podsumowanie 
działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności informację o realizacji polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Niniejszy Raport jest 
drugim, jaki BMJ przedkłada RMJ. W celu umożliwienia śledzenia tendencji procesów 
zachodzących w Jaśle utrzymano strukturę Raportu z ubiegłego roku. Raport oprócz spraw 
ustawowo wymaganych przedstawia podsumowanie działalności BMJ w 2019 roku w układzie 
realizacji jego zadań wynikających z art. 30. ust. 2. ww. ustawy oraz realizację zadań własnych 
gminy w aspekcie zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej określonych w art. 7. ust. 1. 
ustawy. Ponadto Raport zawiera informację o realizowanych przez BMJ zadaniach w zakresie 
władztwa i zarządzania. 

Raport ma być rozpatrywany podczas sesji rady, na której podejmowana jest uchwała 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport będzie 
rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem 
o stanie gminy będzie przeprowadzona debata. Wg ustawy mieszkańcy mają prawo do wzięcia 
udziału w debacie nad Raportem. W przypadku Miasta Jasła w debacie może uczestniczyć 15 
mieszkańców, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień debaty złożą 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie poparte podpisami 50 osób. 
Po zakończeniu debaty Rada Miejska Jasła podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.  
 
 
 

3. Umocowanie prawne Burmistrza Miasta Jasła 
 

 
VIII kadencja – lata 2018 - 2023: 

Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła. 
Wybór w I turze wyborów 21 października 2018 roku. 
Burmistrz złożył ślubowanie 19 listopada 2018 roku. 
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B. Realizacja zadań określonych w art. 30 ust. 2. ustawy o samorządzie 
gminnym 
 

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku do Rady Miejskiej Jasła zostało skierowanych 177 

projektów uchwał (w 2018 r. złożono 191 projektów), z czego 165 (93,22%) projektów 

przygotował Burmistrz Miasta Jasła. Pozostałe projekty, których opracowanie wynikało 

z obowiązujących przepisów prawa, złożyły Komisje RMJ i Przewodniczący RMJ. Projekty po 

wpłynięciu do Biura Rady Miejskiej Jasła otrzymały numerację wg schematu: DRUK Nr ……. . 

W VIII kadencji były to projekty uchwał od Druku Nr 27 do Druku Nr 200. Na XVIII sesji RMJ 

Przewodniczący RMJ złożył projekty 3 uchwał, które były wynikiem pracy Zespołu ds. 

ławników. Projekty te nie otrzymały numeracji wg ww. schematu. BMJ złożył wniosek 

o wycofanie z porządku obrad jednego projektu uchwały. Cztery projekty uchwał zostały 

zdjęte z porządku obrad przez Radę Miejską Jasła. Jeden projekt uchwały nie został przyjęty 

przez RMJ. Sześć ze złożonych przez BMJ projektów trafiło pod obrady RMJ w 2020 roku.  

 

2. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

 

Zgodnie z art. 15. ust. 1. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi 

w celu realizacji danej strategii. Natomiast w tej samej ustawie, w art. 9., zostały podane 

definicje poszczególnych strategii, do których stosuje się przepisy tejże ustawy. Ustawa 

definiuje następujące strategie: długookresowa strategia rozwoju kraju, średniookresowa 

strategia rozwoju kraju oraz inne strategie rozwoju odnoszące się do sektorów, regionów lub 

rozwoju przestrzennego, w tym obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych. 

W połowie grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego (WP) podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku WP projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 23.12.2019 r. w Sejmiku WP odbyło pierwsze 

czytanie przedmiotowej uchwały. Przyjęcie Strategii planowane było w I kwartale 2020 roku, 

lecz za względu na stan epidemii w kraju zostało odłożone. W przedłożonym przez Zarząd WP 

projekcie Strategii Miasto Jasło zostało ujęte, jako rdzeń Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(MOF), w którego skład, oprócz Jasła, wchodzą gminy: Skołyszyn, Kołaczyce, Dębowiec, 

Tarnowiec, Gmina Jasło. 

W przypadku przyjęcia przez Sejmik WP Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, 

w której zdefiniowany będzie MOF Jasło, Burmistrz Miasta Jasła wraz z burmistrzem Kołaczyc 

i wójtami poszczególnych gmin będzie zobligowany prawnie do opracowania programu 

rozwoju MOF Jasło w trybie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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3. Określanie sposobu realizacji uchwał 
 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej BMJ przy pomocy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Jasła 
realizował uchwały podjęte przez RMJ w 2019 r. w sposób określony uchwałami. W 2019 roku RMJ obradowała na 17 sesjach i podjęła 171 uchwał 
(w 2018 r. RMJ na 16 sesjach podjęła 181 uchwał). Wśród podjętych przez RMJ uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 
mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 
Podjęte przez RMJ uchwały zgodnie z art 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym BMJ przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do 
organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
Spośród podjętych przez RMJ uchwał Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność jednej uchwały (Nr V/31/2019 z dnia 4.02.2019 r.), 
a w pozostałych organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Wszystkie uchwały (poza uchwałą 
Nr XV/134/2019 z dnia 28.08.2019 r.) zostały przez organ wykonawczy Miasta, tj. BMJ wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych 
uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał RMJ zawiera poniższa Tabela. 
 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ JASŁA PODJĘTYCH W OKRESIE OD 1.01.2019 r. DO 31.12.2019 r. 

Lp. Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

1. IV/27/2019 Uchwała Budżetowa Miasta Jasła 
na rok 2019. 

8.01.2019 r. Przyjęto budżet Miasta Jasła na 2019 r. 
Dochody ogółem – 154.896.581,97 zł, w tym: 

dochody bieżące – 148.992.249,76 zł; 
dochody majątkowe – 5.904.332,21 zł. 

Wydatki ogółem – 165.664.247,86 zł, w tym: 
wydatki bieżące – 143.954.415,44 zł; 
wydatki majątkowe – 21.709.832,42 zł. 
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Lp. Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

2. IV/28/2019 uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Jasła na lata 
2019 – 2029. 

8.01.2019 r. Przyjęto WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029 zawierającą zadania zarówno 
bieżące jak i majątkowe przyjęte w budżecie na 2019 rok oraz kolejne lata. 

3. IV/29/2019 wyrażenia zgody na wniesienie do 
spółki MKS w Jaśle Spółka z. o.o. 
w Jaśle wkładu pieniężnego na 
podniesienie kapitału 
zakładowego. 

8.01.2019 r. 22.01.2019 r. Miasto Jasło przekazało środki w kwocie 300.000,00 zł na konto 
MKS w Jaśle Sp. z.o.o. 

4. IV/30/2019 wskazania Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej Jasła do 
wykonywania w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jasła czynności związanych 
z podróżami służbowymi. 

8.01.2019 r. Wskazano Wiceprzewodniczącego do wykonywania w stosunku do 
Przewodniczącego RMJ czynności związanych z podróżami służbowymi, 
polegających na określeniu terminu i miejsca wykonania zadania mającego 
bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia 
i zakończenia podróży służbowych. 

5. V/31/2019 uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła (obszar położony przy 
miejskiej oczyszczalni ścieków). 

4.02.2019 r. Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak: P-II.4131.2.78.2019 z dnia 15.03.2019 r. 
Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały. 
Zmiana Studium została ponownie uchwalona przez RMJ uchwałą Nr IX/65/2019 
z dnia 15.04.2019 r. 

6. V/32/2019 przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła . 

4.02.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. V/33/2019 przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła dla obszar 
„Na Kotlinę – I”. 

4.02.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. V/34/2019 przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła dla obszaru 
„Mickiewicza – Kaczorowy”. 

4.02.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Lp. Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

9. V/35/2019 określenia górnych stawek opłat za 
usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

4.02.2019 r. Zrealizowano. 
Uchwała została podana do publicznej wiadomości. 

10. V/36/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
budżetu obywatelskiego Miasta 
Jasła. 

4.02.2019 r. Realizacja uchwały polegała na wprowadzeniu zmian do regulaminu budżetu 
obywatelskiego. Zmiany dotyczyły m.in. usprawnienia głosowania na projekty 
oraz dostosowania harmonogramu do zaistniałych potrzeb. Uchwała stanowi akt 
prawa miejscowego, została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
z 2019 r. poz. 1159. 

11. V/37/2019 aktualizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na 
lata 2015 – 2020”. 

4.02.2019 r. W związku z przystąpieniem do projektów działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. MPGK realizuje 
rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków 
wielorodzinnych do sieci miejskiej. Miasto Jasło podpisuje umowy 
z mieszkańcami na wymianę kotłów węglowych na gazowe lub biomasę. 

12. V/38/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację 
projektu pn. „Tworzenie warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości 
w Jaśle”. 

4.02.2019 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych konieczne było zwiększenie 
wartości projektu. Projekt jest w trakcie realizacji. 

13. V/39/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

4.02.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

14. V/40/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

4.02.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

15. V/41/2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej. 

4.02.2019 r. Komisja Rewizyjna RMJ zrealizowała plan pracy zatwierdzony niniejszą uchwałą.  

16. VI/42/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Tarnowiec 

13.02.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Tarnowiec 13.02.2019 r. 
Porozumienie zostało zrealizowane i rozliczone. 
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dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

17. VI/43/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

13.02.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

18. VI/44/2019 ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki za 
pojemnik. 

13.02.2019 r. 1. Uchylenie poprzednio obowiązującej Uchwały. 
2. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

19. VII/45/2019 przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Jasła 
w 2019 r. 

4.03.2019 r. Zrealizowano. 
Na terenie Miasta Jasła w 2019 r. były systematycznie realizowane wszystkie 
zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności określone w programie. 

20. VII/46/2019 podjęcia inwestycji wieloletniej pn. 
„Przebudowa boiska treningowego 
przy ul. Śniadeckich w Jaśle” 
i wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego na jej 
realizację o wartości 
przekraczającej kwotę ustaloną na 
ten cel w budżecie miasta. 

4.03.2019 r. Uchwała miała na celu złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Złożono wniosek, który obejmował: 1. Przebudowę boiska do 
piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, wymiarach pola gry 100x64m 
i powierzchni 6.400 m2. 2. Ogrodzenie z 4 furtkami oraz z 2 bramami służącymi 
do wjazdu technicznego. 3. Oświetlenie boiska - 6 szt. oświetlaczy na masztach o 
wysokości 16 m. 4. Piłkochwyty o wysokości 6 m i przekroju 80x80x3 mm. 
5. Profesjonalne bramki aluminiowe o wymiarach 7,32 x 2,44m. 
Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2020 r. 
Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 

21. VII/47/2019 bonifikaty od opłaty jednorazowej 
z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
w prawo własności gruntów. 

4.03.2019 r. Zrealizowana: 
- 153 wydanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie gruntu, 
- w terminie przewidzianym w uchwale, złożonych zostało 118 wniosków 
o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia – 
wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. 
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22. VII/48/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Jasłu przez Gminę Nowy 
Żmigród zadania z zakresu pomocy 
społecznej. 

4.03.2019 r. Zawarto Porozumienie z Gminą Nowy Żmigród celem umieszczania osób 
bezdomnych z terenu tej gminy w schronisku prowadzonym na zlecenie Miasta 
Jasła. 

23. VII/49/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Jasłu przez Gminę 
Tarnowiec zadania z zakresu 
pomocy społecznej. 

4.03.2019 r. Zawarto Porozumienie z Gminą Tarnowiec celem umieszczania osób 
bezdomnych z terenu tej gminy w schronisku prowadzonym na zlecenie Miasta 
Jasła. 

24. VII/50/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad 
finansowania opieki zapewnianej 
w żłobkach lub klubach dziecięcych 
działających na obszarze Miasta 
Jasła przez Gminę Jasło. 

4.03.2019 r. Porozumienie zostało zawarte 6 marca 2019 r. 
Gmina Jasło przekazała dotacje na dzieci w żłobkach z terenu Gminy Jasło. 

25. VII/51/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad 
finansowania opieki zapewnianej 
w żłobkach lub klubach dziecięcych 
działających na obszarze Miasta 
Jasła przez Gminę Dębowiec. 

4.03.2019 r. Porozumienie zostało zawarte 13 marca 2019 r. 
Gmina Dębowiec przekazała dotacje na dzieci w żłobkach z terenu Gminy 
Dębowiec. 

26. VII/52/2019 przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta 
Jasła na lata 2019 – 2024. 

4.03.2019 r. Realizacja uchwały polega na wdrożeniu postanowień Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2019-2024 przez wszystkie zobowiązane 
podmioty – w większości przez MOPS w Jaśle. 

27. VII/53/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Dębowiec 
dotyczącego realizacji zadania 

4.03.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Dębowiec 4.03.2019 r. 
Porozumienie zostało zrealizowane i rozliczone. 
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publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

28. VII/54/2019 zaliczenia ulicy bocznej od ulicy 
Mickiewicza położonej w Jaśle na 
działkach o nr ewidencyjnych: 
3/227, 3/241, 3/239, 3/237, 3/273, 
3/277, 3/270, 3/260, 3/264, 3/244, 
3/230, 3/246, 3/250, 3/248, 3/184, 
3/252, 3/262, 3/231, 3/253, 3/254, 
3/234, 3/257, 3/266, 3/258, 3/322 
i 3/327 w obrębie ewidencyjnym 
18 – Gamrat do kategorii dróg 
gminnych. 

4.03.2019 r. Ulica boczna od ulicy Mickiewicza z dniem 15.04.2019 r. zakwalifikowana została 
do kategorii dróg gminnych. 

29. VII/55/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

4.03.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

30. VII/56/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

4.03.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

31. VII/57/2019 zarządzenia wyborów do Zarządów 
Osiedli w Mieście Jaśle. 

4.03.2019 r. Wybory przeprowadzono zgodnie z zapisami Statutów Osiedli. 

32. VII/58/2019 powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej 
Jasła. 

4.03.2019 r. Komisja powołana została celem sporządzenia spisów i protokołów 
inwentaryzacyjnych mienia przeznaczonego do komunalizacji. Uchwała 
w trakcie realizacji. 

33. VIII/59/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Jasło 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

27.03.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Jasło 27.03.2019 r. 
Porozumienie zostało zrealizowane i rozliczone. 
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34. VIII/60/2019 realizacji zadania pn.: Wykonanie 
dokumentacji dla budowy mostu 
przez rzekę Wisłokę wraz 
z dojazdami w ciągu dróg 
publicznych oraz budowy drogi 
klasy G ze skrzyżowaniem z drogą 
DK73 – osiedle Gamrat w Jaśle. 

27.03.2019 r. Miasto Jasło wystąpiło w kwietniu 2019 roku z wnioskiem o dofinansowanie 
kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Mimo pozytywnej oceny 
wniosku, dofinansowanie nie zostało przyznane ze względu na dużą liczbę 
złożonych wniosków. Wykonanie dokumentacji nie zostało zlecone. 

35. VIII/61/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

27.03.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

36. VIII/62/2019 uchwały w sprawie uchwalenia 
WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 
2029. 

27.03.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

37. IX/63/2019 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP w Jaśle 
między ulicami MICKIEWICZA – 
SZOPENA – część I. 

15.04.2019 r. Obowiązek sporządzenia tekstów jednolitych MPZP wynika z art.16 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw. 

38. IX/64/2019 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP dla 
obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle 
(zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, 
istniejącym ciekiem wodnym 
osiedla Gorajowie, granicą działki 
Nr 3/1, granicą administracyjną 
miasta, granicą działki Nr 6/22) 
w granicach określonych Uchwałą 
Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej 
Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

15.04.2019 r. Obowiązek sporządzenia tekstów jednolitych MPZP wynika z art.16 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw. 

39. IX/65/2019 uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 

15.04.2019 r. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu MPZP. 
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zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła. 

40. IX/66/2019 uchwalenia Lokalnego Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle. 

15.04.2019 r. Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych, którzy 
informowali rodziców i uczniów o rodzajach nagród przyznawanych przez 
Burmistrza Miasta Jasła 

41. IX/67/2019 określenia szczegółowych 
warunków udzielania pomocy 
uzdolnionym uczniom, form 
i zakresu pomocy jak również trybu 
postępowania w tych sprawach. 

15.04.2019 r. Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych. Dyrektorzy 
informowali rodziców i uczniów o zasadach ubiegania się o nagrodę. 

42. IX/68/2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
działki w trybie przetargowym. 

15.04.2019 r. I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym – 16.09.2019 
r. – nie wpłynęło wadium 

43. IX/69/2019 udzielania pomocy finansowej dla 
Gminy Jasło na realizację zadania: 
„Remont drogi wewnętrznej na 
Zawadów działka nr ew. 954 
w miejscowości Brzyście”. 

15.04.2019 r. Pomoc finansowa w wysokości 22.672,00 zł została udzielona i rozliczona. 
Zadanie zostało zrealizowane. 

44. IX/70/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
podjęcia inwestycji wieloletniej pn. 
„Przebudowa boiska treningowego 
przy ul. Śniadeckich w Jaśle” 
i wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego na jej 
realizację o wartości 
przekraczającej kwotę ustaloną na 
ten cel w budżecie miasta. 

15.04.2019 r. Zmiana uchwały miała na celu możliwość realizacji zadania z własnych środków. 
Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe i 03.07.2019 r. rozpoczęła się 
realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. 
Śniadeckich w Jaśle”. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 
2020 r. 

45. IX/71/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia ze Skarbem Państwa 
– Generalnym Dyrektorem Dróg 

15.04.2019 Porozumienie zostało zawarte i na jego podstawie wykonane zostały prace 
budowlane polegające na budowie skrzyżowania w ciągu DK 73 z ul. Gorajowicką. 
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Krajowych i Autostrad w zakresie 
przygotowania, realizacji i 
finansowania zadania polegającego 
na budowie skrzyżowania w ciągu 
DK Nr 73 (ul. 17 Stycznia) z ul. 
Gorajowicką w ramach inwestycji 
pn.: „Rozbudowa ul. Gorajowickiej 
w Jaśle”. 

Skrzyżowanie zostanie otwarte po akceptacji GDDKiA projektu stałej organizacji 
ruchu. W trakcie są uzgodnienia ww. projektu z odpowiednimi instytucjami.  

46. IX/72/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta 
Jasła na 2019 r. 

15.04.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

47. IX/73/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

15.04.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

48. IX/74/2019 wskazania Honorowych członków 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. 

15.04.2019 r. Na honorowych członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła wskazano dwóch 
radnych RMJ. 

49. X/75/2019 uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” 
w Jaśle. 

20.05.2019 r. MPZP jest aktem prawa miejscowego i ustala przeznaczenie terenów oraz określa 
sposoby ich zagospodarowania. 

50. X/76/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła dla obszaru 
„Gamrat –część północna”. 

20.05.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

51. X/77/2019 przystąpienia do sporządzenia 
zmiany MPZP „GAMRAT Nr 36” 
w Jaśle. 

20.05.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

52. X/78/2019 projektu zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania sieci szkół 

20.05.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych 
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podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 

53. X/79/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego na 
realizację zadania: „Budowa 
DW nr 992 Jasło – Granica Państwa 
na odcinku pomiędzy DK Nr 28 
a DK Nr 73”. 

20.05.2019 r. Umowa została zmieniona aneksem zawartym 9.07.2019 r. 

54. X/80/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Brzyska 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

20.05.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Brzyska 20.05.2019 r. 
Porozumienie zostało zrealizowane i rozliczone. 

55. X/81/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Kołaczyce 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

20.05.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Kołaczyce 20.05.2019 r. 
Porozumienie zostało zmienione uchwałą RMJ Nr XI/94/2019 z dnia 10.06.2019 
r. 

56. X/82/2019 zatwierdzenia do realizacji projektu 
pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób 
Starszych w Jaśle – „Aktywny 
Senior” w ramach RPO WP na lata 
2014 – 2020 oraz zabezpieczenia 
wkładu własnego do realizacji 
ww. projektu. 

20.05.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle 
Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

57. X/83/2019 upoważnienia do zaciągania 
zobowiązań na okres od 1.12.2019 
r. do 31.12.2021 r. - na realizację 

20.05.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle. 
Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2019 r. do 31.12.2020 r. 
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projektu pn. Dzienny Dom Pomocy 
dla Osób Starszych 
w Jaśle – „Aktywny Senior” 
dofinansowanego ze środków EFS 
w ramach RPO WP na lata 2014 – 
2020 w zakresie osi priorytetowej 
VIII Integracja społeczna Działanie 
8.3 Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych. 

58. X/84/2019 przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku 
energetycznego 

20.05.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle. 

59. X/85/2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
działek w trybie bezprzetargowym. 

20.05.2019 r. Zrealizowana - sprzedaż 12.08.2019 r. Akt notarialny Rep A 5035/2019. 

60. X/86/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

20.05.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

61. X/87/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

20.05.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

62. X/88/2019 zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu komercyjnego. 

20.05.2019 r. W 2019 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym 
w wysokości 5.865.295,00 zł. 

63. X/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Spraw 
Społecznych RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

20.05.2019 r. Zmieniono skład Komisji Spraw Społecznych RMJ. 

64. X/90/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rozwoju, 
Gospodarki Komunalnej 

20.05.2019 r. Zmieniono skład Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji RMJ. 
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i Komunikacji RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

65. X/91/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Finansowo – 
Budżetowej RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

20.05.2019 r. Zmieniono skład Komisji Finansowo - Budżetowej RMJ. 

66. XI/92/2019 wyrażenia zgody na realizację 
mikroprojektu pn.: „Eko – 
tożsamość polsko – słowackiego 
pogranicza”. 

10.06.2019 r. Uchwała miała na celu złożenie wniosku o dofinansowanie. Zakres projektu 
obejmował m.in. a) opracowanie Eko strategii polsko – słowackiego pogranicza; 
b) przeprowadzenie cyklu ekologicznych warsztatów edukacyjnych w szkołach 
o tematyce segregacji śmieci z częścią pokazową pn. „Drugie życie śmieci ”oraz 
c) proekologiczne działania informacyjno – promocyjne. 
Projekt nie uzyskał dofinansowania 

67. XI/93/2019 o zmianie uchwały w sprawie: 
zasad wykonywania zadań 
własnych Gminy Miejskiej Jasło 
z zakresu pomocy społecznej. 

10.06.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle. Uchwała jest aktem prawa 
miejscowego, została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 
3620. 

68. XI/94/2019 o zmianie uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Kołaczyce 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

10.06.2019 r. Porozumienie zostało zawarte z Gminą Kołaczyce 10.06.2019 r. 
Porozumienie zostało zrealizowane i rozliczone. 

69. XI/95/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

10.06.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

70. XI/96/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

10.06 .2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

71. XII/97/2019 udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Jasła wotum zaufania. 

24.06.2019 r. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Miasta Jasła za 2018 
rok, Rada Miejska Jasła udzieliła Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.  
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72. XII/98/2019 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miasta Jasła za rok 
2018 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Jasła 
za 2018 r. 

24.06.2019 r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2018 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. nie podlega dalszej 
realizacji. 

73. XII/99/2019 absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Jasła z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2018. 

24.06.2019 r. Rada Miejska Jasła, wyrażając swoją wolę, udzieliła Burmistrzowi Miasta Jasła 
absolutorium z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2018 rok. 

74. XII/100/2019 zmiany uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 

24.06.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych. 

75. XII/101/2019 ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Jasło 
oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku. 

24.06.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych. 

76. XII/102/2019 nadania imienia Przedszkolu 
Miejskiemu nr 3 w Jaśle. 

24.06.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3. 

77. XII/103/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Rzeszów przez Miasto Jasło 
zadania z zakresu pomocy 
społecznej. 

24.06.2019 r. Zawarto Porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów celem umieszczania osób 
z terenu Miasta Jasła w schronisku dla bezdomnych prowadzonym na zlecenie 
Miasta Rzeszów. 

78. XII/104/2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Jasłu przez Gminę 

24.06.2019 r. Zawarto Porozumienie z Gminą Dębowiec celem umieszczania osób bezdomnych 
z terenu tej gminy w schronisku prowadzonym na zlecenie Miasta Jasła. 
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Dębowiec zadania z zakresu 
pomocy społecznej. 

79. XII/105/2019 przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku 
energetycznego. 

24.06.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle, uchwała stanowi akt prawa 
miejscowego, została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. 
poz. 4172. Traci moc uchwała RMJ Nr X/84/2019 z dnia 20.05.2019 r. 

80. XII/106/2019 o zmianie uchwały w sprawie: 
zasad wykonywania zadań 
własnych Gminy Miejskiej Jasło 
z zakresu pomocy społecznej. 

24.06.2019 r. Zadanie realizowane przez MOPS w Jaśle, uchwała stanowi akt prawa 
miejscowego, została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. 
poz. 4360. 

81. XII/107/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy 
Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019 – 2021”. 

24.06.2019 r. Realizacja uchwały polegała na dostosowaniu zapisów „Programu Współpracy(…) 
do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta, m.in. zwiększenie wydatków na 
zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

82. XII/108/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
stawek jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. 

24.06.2019 r. Uchwała realizowana przez przekazywanie dotacji dla MOSiR po zmianie stawek 
jednostkowych dla trzech obiektów (basen otwarty, hala sportowa, kryta 
pływalnia), zgodnie z przekazanym harmonogramem. 
Wysokość dotacji po zmianie – 1.780.000,00 zł. 

83. XII/109/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

24.06.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

84. XII/110/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

24.06.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

85. XIII/111/2019 określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół 

29.07.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych. 
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niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy – Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto 
Jasło. 

86. XIII/112/2019 wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji dla niepublicznej szkoły 
podstawowej, dla której Miasto 
Jasło jest organem rejestrującym, 
w wysokości wyższej niż określona 
w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017 r.o finansowaniu 
zadań oświatowych. 

29.07.2019 r. Wydział Oświaty zlecił przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej 
w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Jasła. 

87. XIII/113/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych placówek 
wychowania przedszkolnego 
i niepublicznych szkół 
podstawowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania 
i wykorzystania tych dotacji. 

29.07.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom placówek niepublicznych szkół i przedszkoli 
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Jasło. 

88. XIII/114/2019 upoważnienia Burmistrza Miasta 
Jasła do zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie miasta 
Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania 
pod nazwą: sporządzenie MPZP 

29.07.2019 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu MPZP „Gamrat – część północna”. 
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miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – 
część północna” 

89. XIII/115/2019 upoważnienia Burmistrza Miasta 
Jasła do zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie miasta 
Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania 
pod nazwą: sporządzenie zmiany 
MPZP „Gamrat – Nr 36” w Jaśle. 

29.07.2019 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu zmiany MPZP „Gamrat – Nr 36” 
w Jaśle. 

90. XIII/116/2019 wyrażenia zgody na przejęcie 
zadania od Wojewody 
Podkarpackiego w zakresie 
realizacji programu pn. „Program 
ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem 
bezpiecznej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018 – 2020”. 

29.07.2019 r. Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 
100 tys. zł na realizację zadania pn.: „Bezpieczny pieszy w mieście Jaśle”. 
W ramach zadania zrealizowane zostały 4 aktywne przejścia dla pieszych oraz 
przeprowadzono cykl działań edukacyjnych dla mieszkańców Miasta Jasła 
(zarówno dla dzieci, jak i seniorów). 

91. XIII/117/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

29.07.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

92. XIII/118/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 - 2029 

29.07.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

93. XIV/119/2019 przystąpienia do projektu pn. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

16.08.2019 r. Miasto Jasło oczekuje na zakwalifikowanie i przyznanie środków na realizację 
zadania. 

94. XIV/120/2019 zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej. 

16.08.2019 r. Pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gmin należących do ZGDW”. Pożyczka nie została zaciągnięta. Trwają 
prace przygotowawcze do jej zaciągnięcia.  
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95. XIV/121/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

16.08.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

96. XIV/122/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

16.08.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

97. XV/123/2019 przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła dla obszaru 
„Gajowa – cmentarz”. 

28.08.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

98. XV/124/2019 przystąpienia do sporządzenia 
zmiany MPZP miasta Jasła dla 
obszaru „Warzyce I Nr 70”. 

28.08.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

99. XV/125/2019 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP miasta 
Jasła dla obszaru Śródmieścia 

28.08.2019 r. Obowiązek sporządzenia tekstów jednolitych MPZP wynika z art.16 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw. 

100. XV/126/2019 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP miasta 
Jasła dla obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE I – 
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” 
(obejmującego tereny ulicy KG1 
w liniach rozgraniczających oraz 
tereny kolejowe). 

28.08.2019 r. Obowiązek sporządzenia tekstów jednolitych MPZP wynika z art.16 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw. 

101. XV/127/2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie 
przetargowym. 

28.08.2019 r. I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym – 15.01.2019 
r. - Uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

102. XV/128/2019 wyrażenia zgody na oddanie 
w użytkowanie wieczyste w trybie 
przetargowym nieruchomości 
gruntowej. 

28.08.2019 r. Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste zakończone wynikiem 
negatywnym – 12.11.2019 r. – nie wpłynęło wadium. 
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103. XV/129/2019 odstąpienia od obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu. 

28.08.2019 r. W trakcie realizacji – protokół uzgodnień. 

104. XV/130/2019 udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Jasielskiego na realizację 
zadania: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1858R 
ul. Kraszewskiego w Jaśle”. 

28.08.2019 r. Pomoc finansowa w wysokości 70.000,00 zł została udzielona i rozliczona. 
Zadanie zostało zrealizowane. 

105. XV/131/2019 udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Jasielskiego na realizację 
zadania: „Remont chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – 
ul. Mickiewicza 
w km 4 + 385 – 4 + 423”. 

28.08.2019 r. Pomoc finansowa w wysokości 9.152,97 zł została udzielona i rozliczona. 
Zadanie zostało zrealizowane. 

106. XV/132/2019 wyrażenia zgody na wynajem 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na okres dłuższy 
niż 3 lata. 

28.08.2019 r. Zawarto umowę najmu nieruchomości 15 października 2019 r. 

107. XV/133/2019 wyrażenia zgody na wynajem 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na okres dłuższy 
niż 3 lata. 

28.08.2019 r. Zawarto umowę najmu nieruchomości 31 grudnia 2019 r. 

108. XV/134/2019 wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności drogowej. 

28.08.2019 r. Niezrealizowana uchwała – brak zgody – w zakresie swojego udziału – 
współwłaściciela nieruchomości. 

109. XV/135/2019 realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej w Mieście Jaśle. 

28.08.2019 r. Realizacja uchwały polega na wprowadzeniu procedury przygotowywania oraz 
rozpatrywania projektów uchwał RMJ wniesionych przez grupę mieszkańców 
Miasta Jasła. Uchwala została podjęta w związku z nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, została 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 4614. 
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110. XV/136/2019 przystąpienia do opracowania 
Strategii RMJ na lata 2021 – 2024, 
z perspektywą do roku 2030. 

28.08.2019 r. Realizacja uchwały polegała na rozpoczęciu przygotowań związanych 
z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 
z perspektywą do roku 2030. 

111. XV/137/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Rzeszów przez Miasto Jasło 
zadania z zakresu pomocy 
społecznej. 

28.08.2019 r. Realizacja uchwały polegała na wprowadzeniu zmian do zawartego wcześniej 
porozumienia. Zmiany dotyczyły ilości osób objętych porozumieniem – bezdomni 
z terenu Jasła przebywający w Rzeszowie. 

112. XV/138/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków 
komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Miasto Jasło, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów. 

28.08.2019 r. Zmieniono wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Jasło, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników. 

113. XV/139/2019 zaliczenia dróg na terenie Miasta 
Jasła do kategorii dróg gminnych. 

28.08.2019 r. Od 1.01.2020 r. drogi: 
1) droga powiatowa Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, 
2) droga powiatowa Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, 
3) droga powiatowa Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, 
4) droga powiatowa Nr 1856R Jasło – ul. Szopena, 
zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

114. XV/140/2019 powołania zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników. 

28.08.2019 r. Powołany został trzyosobowy zespół do opiniowania kandydatów na ławników. 

115. XV/141/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

28.08.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 
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116. XV/142/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

28.08.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

117. XVI/143/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki długotermin. 

9.09.2019 r. Uwzględniono uwagi przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Rzeszowie. Realizacja uchwały nastąpi w latach 2020 -2022. 

118. XVI/144/2019 zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania gmin 
wchodzących w skład aglomeracji 
Jasło przy realizacji zadania 
polegającego na zmianie 
aglomeracji Jasło. 

9.09.2019 r. 3 października 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Jasło, 
Gminą Jasło, Gminą Dębowiec oraz Gminą Kołaczyce, w którym gminy wyraziły 
wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji 
Jasło poprzez aktualizację określonej w aglomeracji równoważnej liczby 
mieszkańców. Podstawą do zawarcia porozumienia były stosowne uchwały 
podjęte przez rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji. 

119. XVI/145/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powierzenia BMJ realizacji zadania 
polegającego na złożeniu wniosku 
o dofinansowanie w ramach 
konkursu 61/I/OA/3.4/2018/ cz. 2 – 
GEPARD II. DOTACJA w ramach 
programu priorytetowego GEPARD 
II – transport niskoemisyjny Część 
2) Strategia rozwoju 
elektromobilności. 

9.09.2019 r. Zrealizowano. 
Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dofinansowanie zostało przyznane. 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem strategia zostanie opracowana w 2020 r. 

120. XVI/146/2019 wyrażenia zgody BMJ na złożenie 
wniosku o dofinansowanie zadania 
pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Jaśle 
przy ul. Żniwnej”. 

9.09.2019 r. Zrealizowano. 
Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” został 
złożony. 
Dofinansowanie z NFOŚiGW zostało przyznane. 
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020-2022. 

121. XVI/147/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

9.09.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 
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122. XVII/148/2019 zmiany regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Miasto Jasło. 

23.09.2019 r. Przekazano do realizacji dyrektorom szkół podstawowych. 

123. XVII/149/2019 upoważnienia BMJ do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych 
przekraczających kwotę ustaloną 
w budżecie miasta Jasła na 2019 r. 
dotyczącą zadania pod nazwą: 
sporządzenie studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła. 

23.09.2019 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła. 

124. XVII/150/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za miejsca 
grzebalne na cmentarzach 
komunalnych w Jaśle. 

23.09.2019 r. Podniesiono opłaty za miejsca grzebalne pod groby murowane wyposażone 
w piwnicę grobową. 
Do 17.02 2020 r. sprzedano 4 miejsca. 

125. XVII/151/2019 pozbawienia dróg na terenie 
Miasta Jasła kategorii dróg 
gminnych. 

23.09.2019 r. Od 1.01.2020 r. drogi: 
1) ul. Żniwna położona na działkach o nr ewidencyjnych: 344, 371/1, 343/1, 
341/1, 336/1, 141/2 w obrębie ewidencyjnym 11 – Sobniów II, 
2) ul. Towarowa położona na działkach o nr ewidencyjnych: 15/3, 121/4, 208 
w obrębie ewidencyjnym 03 – Błonie, 186/2 w obrębie ewidencyjnym nr 04 – 
Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa, 41 w obrębie ewidencyjnym nr 05 – 
Hankówka, 
3) ul. Hankówka położona na działkach o nr ewidencyjnych: 58/1, 49/2 
w obrębie ewidencyjnym nr 05 – Hankówka, 
zostały pozbawione kategorii dróg gminnych. 
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126. XVII/152/2019 realizacji zadania pn.: Budowa 
mostu przez rzekę Wisłokę wraz 
z dojazdami w ciągu drogi 
publicznej – ul. Gądki w Jaśle. 

23.09.2019 r. Podjęcie uchwały pozwoliło ogłosić przetarg nieograniczony na wykonawcę 
robót budowlanych. Wyłoniona została firma oraz przystąpiono do budowy 
mostu. 

127. XVII/153/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy 
Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019 – 2021”. 

23.09.2019 r. Realizacja uchwały polegała na dostosowaniu zapisów „Programu Współpracy(…) 
do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta m.in. zwiększenie wydatków na 
zadania w usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

128. XVII/154/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

23.09.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

129. XVII/155/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

23.09.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

130. XVIII/156/2019 upoważnienia Burmistrza Miasta 
Jasła do zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie miasta 
Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania 
pod nazwą: sporządzenie zmiany 
MPZP miasta Jasła dla obszaru 
„Warzyce I Nr 70”. 

14.10.2019 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu zmiany MPZP „Warzyce I Nr 70”. 

131. XVIII/157/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Jasielskiego na realizację 
zadania: „Przebudowa drogi 

14.10.2019 r. Zmieniono nazwę zadania dodając kilometraż. 
Zmiany dokonano w formie aneksu do umowy. 
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powiatowej Nr 1858R 
ul. Kraszewskiego w Jaśle”. 

132. XVIII/158/2019 zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta 
Jasła. 

14.10.2019 r. Bieżąca realizacja uchwały. Zarządzeniem BMJ został określony wzór wniosku 
o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta. 

133. XVIII/159/2019 odstąpienia od obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu 

14.10.2019 r. W trakcie realizacji – termin zbycia nieruchomości do 31.05.2020 r. 

134. XVIII/160/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy 
Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019 – 2021”. 

14.10.2019 r. Realizacja uchwały polegała na dostosowaniu zapisów „Programu Współpracy(…) 
do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta m.in. zwiększenie wydatków na 
realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej. 

135. XVIII/161/2019 określenia trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu 
działania Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Jaśle. 

14.10.2019 r. Realizacja uchwały polegała na przeprowadzeniu procedury naboru członków 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – powołanej zarządzeniem BMJ 
nr V/4/2020 r. z dnia 08.01.2020 r. Uchwała jest aktem prawa miejscowego, 
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 5011. 

136. XVIII/162/2019 zmiany aglomeracji Jasło. 14.10.2019 r. Należało dostosować liczbę RLM w Uchwale aglomeracyjnej wynoszącej 82.442 
RLM do stanu faktycznego 63.202 RLM. Uchwalenie zmiany RLM aglomeracji 
Jasło było szczególnie ważne ze względu na konieczność ujęcia jej w VI aktualizacji 
KPOŚK i uzyskaniu możliwości skorzystania z dofinansowania inwestycji ze 
środków unijnych. Warunkiem ujęcia aglomeracji w VI aktualizacji KPOŚK i tym 
samym zapewnienia możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji 
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jest dostosowanie aktów prawa 



Strona 30 z 190 
 

 

 

Lp. Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

miejscowego ustanawiających aglomerację do Rzeczywistej Liczby Mieszkańców 
(RLM). 

137. XVIII/163/2019 wyrażenia zgody na używanie 
herbu Miasta Jasła. 

14.10.2019 r. Wyrażono zgodę na używanie herbu Miasta Jasła przez posła do Parlamentu 
Europejskiego Bogdana Rzońcę. 

138. XVIII/164/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

14.10.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

139. XVIII/165/2019 pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 

14.10.2019 r. Pozostawiono bez dalszego biegu zgłoszenie kandydatki na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Jaśle z powodu niespełnienia wymagań formalnych. 

140. XVIII/166/2019 pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 

14.10.2019 r. Pozostawiono bez dalszego biegu zgłoszenie kandydatki na ławnika do Sądu 
Okręgowego w Krośnie z powodu niespełnienia wymagań formalnych. 

141. XVIII/167/2019 pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 

14.10.2019 r. Pozostawiono bez dalszego biegu zgłoszenie kandydatki na ławnika do Sądu 
Okręgowego w Krośnie z powodu niespełnienia wymagań formalnych. 

142. XVIII/168/2019 wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Jaśle. 

14.10.2019 r. Do Sądu Rejonowego w Jaśle wybrano trzech ławników. 

143. XVIII/169/2019 wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Krośnie. 

14.10.2019 r. Do Sądu Okręgowego w Krośnie wybrano dwóch ławników. 

144. XVIII/170/2019 wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Krośnie – Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

14.10.2019 r. Do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
wybrano jednego ławnika. 

145. XIX/171/2019 w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła. 

18.11.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

146. XIX/172/2019 w sprawie MPZP miasta Jasła dla 
obszaru „Na Kotlinę – I”. 

18.11.2019 r. MPZP jest aktem prawa miejscowego i ustala przeznaczenie terenów oraz określa 
sposoby ich zagospodarowania. 

147. XIX/173/2019 uchwalenia MPZP miasta Jasła dla 
obszaru „Mickiewicza – 
Kaczorowy” – ETAP 1. 

18.11.2019 r. MPZP jest aktem prawa miejscowego i ustala przeznaczenie terenów oraz określa 
sposoby ich zagospodarowania. 
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148. XIX/174/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany MPZP „GAMRAT – Nr 36” 
w Jaśle. 

18.11.2019 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

149. XIX/175/2019 podatku od nieruchomości. 18.11.2019 r. 1. Uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały. 
2. Zmiana stawek podatkowych dla nieruchomości oraz gruntów podlegających 
podatkowi od nieruchomości. 
3. Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych. 

150. XIX/176/2019 opłaty od posiadania psów. 18.11.2019 r. 1. Uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały. 
2. Ustalenie stawek podatkowych dla opłaty od posiadania psów. 
3. Wprowadzenie zwolnień. 

151. XIX/177/2019 przystąpienia Miasta Jasła do 
realizacji Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2019 – 2020 realizow. ze 
środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 

18.11.2019 r. Program realizowany przez MOPS w Jaśle. 
 

152. XIX/178/2019 zmieniająca uchwałę 
Nr XVII/152/2019 RMJ z dnia 
23 września 2019 r. w sprawie 
realizacji zadania pn.: Budowa 
mostu przez rzekę Wisłokę wraz 
z dojazdami w ciągu drogi 
publicznej – ul. Gądki w Jaśle. 

18.11.2019 r. Podjęcie uchwały pozwoliło podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych. 
Trwają prace przy budowie mostu. 

153. XIX/179/2019 Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholow. oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 r. 

18.11.2019 r. Zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z podmiotami 
wpisanymi do Programu będą realizowane w 2020 roku. 
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154. XIX/180/2019 zmiany budżetu miasta Jasła na 
2019 r. 

18.11.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

155. XIX/181/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

18.11.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 

156. XX/182/2019 ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. 

16.12.2019 r. Realizacja uchwały polega na wprowadzeniu stawek odpłatności dla osób 
przebywających w schroniskach (dotyczy osób wykazujących dochody). Uchwała 
jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2020 r. poz. 251. 

157. XX/183/2019 określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Mieście Jaśle w roku 
szkolnym 2019/2020. 

16.12.2019 r. Na podstawie uchwały zostały ustalone kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych przez rodziców. 

158. XX/184/2019 ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg, 
których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta Jasła. 

16.12.2019 r. Stawki zaczęły obowiązywać od 23.01.2020 r. 

159. XX/185/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
realizacji zadania pn.: Budowa 
mostu przez rzekę Wisłokę wraz 
z dojazdami w ciągu drogi 
publicznej – ul. Gądki w Jaśle. 

16.12.2019 r. Podjęcie uchwały pozwoliło dokonać zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym i upoważnić BMJ do zaciągania zobowiązań na lata 2020 i 2021. 
Trwają prace przy budowie mostu. 

160. XX/186/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
realizacji zadania pn.: Budowa 
drogi 5KDZ – kontynuacja. 

16.12.2019 r. Podjęcie uchwały pozwoliło wydłużyć czas realizacji dokumentacji projektowej. 
Trwają prace projektowe, a ich termin zakończenia planowany jest na 30.06.2020 
r. 

161. XX/187/2019 upoważnienia BMJ do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych 
przekraczających kwotę ustaloną 

16.12.2019 r. Upoważnienie BMJ do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. w kwestii związanej 
z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania: Budowa dróg rowerowych 
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w budżecie miasta Jasła na 2019 r. 
dotyczącą zadania pod nazwą: 
Budowa dróg rowerowych w Jaśle 
na odcinku Kompleks Sportowy 
MOSiR – Ogródek Jordanowski – 
Teren Rekreacyjny „Przystanek 
Kwiatowa” – etap I. 

w Jaśle na odcinku Kompleks Sportowy MOSiR – Ogródek Jordanowski – Teren 
Rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa” – etap I w związku ze zmianą przebiegu trasy 
drogi rowerowej przy ulicy Jagiełły w Jaśle. 
Aneks został zawarty 16.12.2019 r. 

162. XX/188/2019 wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności drogowej. 

16.12.2019 r. Zawarto akt notarialny ustanowienia służebności Rep. A. 802/2020 
z 6 lutego 2020 r. 

163. XX/189/2019 nazwania ulicy w mieście Jaśle. 16.12.2019 r. Zamontowanie tabliczki z nazwą ulicy. Sporządzono operat ewidencji 
nieruchomości oraz przyporządkowanie numeracji dla budynków w obrębie 
przedmiotowej ulicy. 

164. XX/190/2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
działek w trybie bezprzetargowym. 

16.12.2019 r. W trakcie realizacji – wykaz nieruchomości do 24.03.2020 r. włącznie. 

165. XX/191/2019 ustalenia stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jaśle na 2020 rok. 

16.12.2019 r. Uchwała realizowana przez przekazywanie dotacji dla MOSiR na obiekty: basen 
otwarty, hala sportowa, korty tenisowe, kryta pływalnia, lodowisko, siłownia, 
stadion przy ul. Śniadeckich, boisko przy ul. Sikorskiego, Podkarpackie Centrum 
Sportów Walki, park linowy i tor BMX zgodnie z przekazanym harmonogramem. 
Wysokość dotacji – 1.991.199,00 zł. 

166. XX/192/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych. 

16.12.2019 r. Zrealizowano. 
Uchwała wyłączyła z miejskiego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe. W związku z tym, wszyscy 
właściciele tych nieruchomości zostali powiadomieni o wyłączeniu z systemu 
oraz o obowiązku samodzielnego zawarcia indywidualnej umowy na odbiór 
odpadów z uprawnionym podmiotem. 

167. XX/193/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

16.12.2019 r. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. 
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komunalnymi oraz stawki za 
pojemnik. 

168. XX/194/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy 
Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019 – 2021”. 

16.12.2019 r. Realizacja uchwały polegała na dostosowaniu zapisów „Programu Współpracy(…) 
do zmian wprowadzonych w projekcie budżetu Miasta m.in. zmiany sposobu 
wydatkowania środków z zakresu kultury, turystyki i rekreacji. 

169. XX/195/2019 w sprawie wskazania trzech 
przedstawicieli spośród radnych 
RMJ do Miejskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Jaśle. 

16.12.2019 r. Realizacja uchwały polegała na wskazaniu trzech radnych z grona RMJ – 
przedstawicieli w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

170. XX/196/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta 
Jasła na 2019 r. 

16.12.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

171. XX/197/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła na 
lata 2019 – 2029. 

16.12.2019 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2019 – 2029. 
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4. Gospodarowanie mieniem komunalnym 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego jest podsumowaniem Informacji o stanie mienia 

komunalnego Miasta Jasła za okres 1.01.2019 - 31.12.2019 dołączonej do sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2019 rok. Podsumowanie zawiera następujące dane wg stanu na 

31.12.2019 r. 

4.1. Majątek trwały i obrotowy 

 

Rodzaj majątku Wartość brutto 
[tys. zł] 

Majątek całkowity Miasta Jasła, 
w tym: 

499.656 

 Rzeczowy majątek trwały, 
w tym: 

414.018 

 grunty 105.202 

budynki i lokale 118.466 

budowle 155.619 

urządzenia techniczne  17.028 

maszyny 3.205 

środki transportu 2.327 

inne środki trwałe  12.171 

 Pozostały majątek trwały, 
w tym: 

70.399 

 wartości niematerialne i prawne  351 

majątek finansowy (udziały) 67.904 

należności długoterminowe 2.144 

 Majątek obrotowy, 
w tym: 

15.239 

 zapasy 120 

należności i roszczenia 12.752 

środki pieniężne 2.367 
 

Majątkiem powyższym zarządzały następujące jednostki: Burmistrz Miasta Jasła, 4 szkoły 
podstawowe, 6 przedszkoli, 5 zespołów szkół miejskich, 1 zakład budżetowy (MOSiR), 
3 instytucje kultury (JDK, MBP, MRJ), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle, Urząd Miasta w Jaśle. 
 

W stosunku do roku 2018 wartość majątku całkowitego Miasta Jasła wzrosła o ok. 7% 

(o 32.026 tys. zł). 
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4.2. Udział Miasta Jasła w spółkach prawa handlowego 

Miasto Jasło posiada 100% udziałów w niżej wymienionych spółkach komunalnych: 

Nazwa Spółki Liczba 
udziałów 

[szt.] 

Wartość 
jednego udziału 

[zł] 

Wartość kapitału 
[tys. zł] 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 
123.655 

 
500 

 
61.828 

Towarzystwo Budownictwa 
Komunalnego Administrator 
Budynków Komunalnych Sp. z o.o. 

 
7.988 

 
500 

 
3.994 

Miejska Komunikacja 
Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 

4.164 500 2.082 

 

4.3. Wykaz gruntów komunalnych 

Grunty stanowiące własność Miasta Jasła 

Rodzaj gruntów 
 

Powierzchnia 
[ha] 

Grunty Miasta Jasła ogółem, 
w tym: 

441,8 

 użytkowanie wieczyste JSM 4,1 

użytkowanie wieczyste MPGK 6,2 

użytkowanie wieczyste pozostałe SM i innych 
instytucji, w tym ogródki działkowe 

29,5 

użytkowanie wieczyste osoby fizyczne 4,3 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1,8 

szkoły 11,4 

domy ludowe 1,8 

wysypisko śmieci 4,1 

drogi, place 135,1 

do sprzedaży pod budynki mieszkalne, 
usługowo-przemysłowe oraz grunty rolne 

2,9 

pozostałe 243,4 

 
Szczegółowe informacje o mieniu komunalnym dostępne są na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Budżet Miasta Jasła/Budżet Miasta Jasła na 2019 r. 

 
 

http://www.jaslo.pl/
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5. Wykonywanie budżetu 
 

Burmistrz Miasta Jasła w ustawowym terminie (do 15.11.2018 r.) przedłożył Radzie Miejskiej 

Jasła projekt budżetu Miasta na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt 

uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zgłoszonych przez BMJ 

autopoprawkach RMJ 8 stycznia 2019 roku uchwałą Nr IV/27/2019 przyjęła Budżet Miasta 

Jasła na 2019 rok. Na wniosek BMJ w ciągu roku budżetowego RMJ szesnaście razy 

dokonywała zmian budżetu. Natomiast BMJ korzystając ze swoich uprawnień w drodze 

własnych Zarządzeń trzydzieści dwa razy dokonywał zmian w budżecie. 

Poniższa tabela przedstawia plan budżetu pierwotny i po zmianach. 

Pozycja budżetowa Plan pierwotny 
[tys. zł] 

Plan po zmianach 
[tys. zł] 

Dochody,  
w tym: 

154.897 170.715 

 bieżące 148.992 164.963 

majątkowe 5.905 5.752 

Wydatki, 
w tym: 

165.664 190.918 

 bieżące 143.954 163.887 

majątkowe 21.710 27.031 

 
W stosunku do roku 2018 plan dochodów był większy o ok. 11% (o 16.597 tys. zł), a plan 
wydatków był większy o ok. 14% (o 22.969 tys. zł).  
 
Burmistrz Miasta Jasła zrealizował przyjęty budżet w niżej opisanym zakresie. 

5.1. Po stronie dochodowej 

5.1.1. Dochody ogółem 

Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Ogółem, 
w tym: 

171.777 100,6 

 bieżące  167.322 101,4 

majątkowe 4.455 77,4 

 
W stosunku do roku 2018 wykonane dochody były większe o ok. 7% (o 11.277 tys. zł). 

 
5.1.2. Dochody wg źródeł ich powstawania 

Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Ogółem, 
w tym wpływy z: 

171.777 100 
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Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

 podatki i opłaty lokalne 33.731 19,6 

dochody z majątku miasta 
4.159 2,4 

dochody od jednostek 
organizacyjnych miasta 

2.203 1,3 

udział w dochodach 
budżetu państwa 

36.275 21,2 

subwencje 30.787 17,9 

dotacje 49.477 28,8 

środki z budżetu UE 3.763 2,2 

inne dochody  11.382 6,6 

 
Dochody na 1 mieszkańca Miasta Jasła osiągnięte w 2019 r. wynosiły 4.982,36 zł. 
W stosunku do roku 2018 dochody na 1 mieszkańca były wyższe o ok. 8% (o 381,00 zł). 

 
5.1.3. Dochody wg klasyfikacji budżetowej 

Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Dochody ogółem, 
w tym w działach: 

171.777 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 89 0,05 

150 Przetwórstwo przemysłowe 806 0,47 

600 Transport i łączność 2.950 1,72 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.435 2,00 

710  Działalność usługowa 446 0,26 

750  Administracja publiczna 860 0,50 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 292 0,17 

752 Obrona narodowa 2 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 149 0,09 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 68.257 39,74 

758 Różne rozliczenia 31.117 18,11 

801 Oświata i wychowanie 6.748 3,93 
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Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

851 Ochrona zdrowia  10 0,01 

852 Pomoc społeczna 8.087 4,70 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325 0,19 

855 Rodzina 38.614 22,48 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.849 5,15 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 642 0,37 

926 Kultura fizyczna 99 0,06 

 
5.2. Po stronie wydatkowej 

5.2.1. Wydatki ogółem 

Wydatki Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Ogółem, 
w tym: 

175.783 92,07 

 bieżące  156.189 95,30 

majątkowe 19.593 72,48 

 

W stosunku do roku 2018 wykonane wydatki były większe o ok. 16% (o 24.164 tys. zł). 
 

5.2.2. Wydatki wg miejsc ich powstawania 

Wydatki Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Ogółem, 
w tym wydatki: 

175.783 100 

 Bieżące, 
w tym: 

156.189 88,85 

 w jednostkach budżetowych 
wraz z UM 

91.979 - 

dotacje na zadania bieżące 
18.871 - 

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

44.966 - 

obsługa długu publicznego  
373 - 

Majątkowe 19.594 11,15 

 

Wydatki na 1 mieszkańca Miasta Jasła wykonane w 2019 roku wynosiły 5.098,40 zł. 
W stosunku do roku 2018 wydatki na 1 mieszkańca były wyższe o ok. 17% (o 751,64 zł). 
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5.2.3. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej 

 

Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Wydatki ogółem, 
w tym w działach: 

175.783 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 124 0,07 

150 Przetwórstwo przemysłowe 1 508 0,86 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 216 0,12 

600 Transport i łączność  16.957 9,65 

630 Turystyka 32 0,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.446 1,39 

710  Działalność usługowa 793 0,45 

750  Administracja publiczna 12.838 7,30 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 292 0,17 

752 Obrona narodowa 1,5 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2.545 1,45 

757 Obsługa długu publicznego 373 0,21 

758 Różne rozliczenia 0 0,00 

801 Oświata i wychowanie 51.661 29,39 

851 Ochrona zdrowia  930 0,53 

852 Pomoc społeczna 15.719 8,94 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.829 1,04 

855 Rodzina 39.104 22,25 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.500 8,82 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.492 3,69 

926 Kultura fizyczna 6.424 3,65 

 

5.3. W zakresie przychodów i rozchodów  

Pozycja budżetowa  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Przychody ogółem, 
w tym: 

33.480 140,76 

 kredyt komercyjny 5.865 59,25 

wolne środki 
na dzień 31.12.2018 r. 

27.615 198,88 

Rozchody  3.582 100,0 
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Zadłużenie Miasta Jasła na 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 18.846.101,22 
zł, tj. 10,97 % wykonanych dochodów (na koniec 2018 r. zadłużenie wynosiło 10,32%). Na 
spłatę odsetek wydatkowano z budżetu Miasta Jasła w 2019 r. kwotę 372.792,02 zł. 
W 2019 r. spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.581.680,00 zł (w 2018 r. spłacono 
3.526.680,00 zł). 
W 2019 roku klienci UM w Jaśle mogli regulować należności wobec Miasta za pomocą 

platformy płatniczej – PLIP. Platforma zawiera informacje o należnościach podatkowych 

mieszkańców i umożliwia w łatwy i szybki sposób, ich uregulowanie. Portal podatkowy 

przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób 

prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Autoryzacja odbywa się za pomocą 

profilu zaufanego. Portal znajduje się pod adresem: https://nz.um.jaslo.pl . 

 

5.4. Podsumowanie  
Podstawą działalności Miasta Jasła są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie 
realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu 
wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet miasta 
systematycznie rośnie. W 2019 roku dochody Miasta Jasła wynosiły 171.777 tys. zł i wzrosły 
o 11.277 tys. zł w stosunku do 2018 roku. Wydatki Miasta Jasła wynosiły 175.783 tys. zł 
i wzrosły o 24.164 tys. zł w stosunku do 2018 roku. Reasumując, wykonanie budżetu Miasta 
Jasła za 2019 rok pozwala bezpiecznie wytyczać kierunki działań na kolejne lata oraz 
realizować w przyszłości zadania wobec mieszkańców. 
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej 
UM w Jaśle www.jaslo.pl w BIP w zakładce Budżet Miasta Jasła/Budżet Miasta Jasła na 2019r. 
 

6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 
 

Poniższa tabela przedstawia informacje o osobach pełniących funkcje kierownicze 

w miejskich jednostkach organizacyjnych wg stanu na koniec 2019 roku. 

L.p. Nazwa jednostki Imię i nazwisko 
Dyrektora/Kierownika 

Czas trwania 
umowy   

1.  Jasielski Dom Kultury Helena Gołębiowska 
od 23.07.2019 r. 
do 22.07.2020 r. 

2.  Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Dorota Woźnica 
od 14.07.2018 r. 
do 13.07.2023 r. 

3.  Muzeum Regionalne w Jaśle Mariusz Świątek 
od 1.10.2018 r. 
do 30.09.2023 r. 

4.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle Tadeusz Baniak 
od 1.11.2014 r. na 
czas nieokreślony 

5.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne 
w Jaśle 

Dorota Lignar 
od 1.04.2000 r. na 
czas nieokreślony 

6.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle Katarzyna Sierakowska 
od 1.06.2018 r. na 
czas nieokreślony 

7.  
Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Romualda Traugutta w Jaśle 
Grażyna Idzik od 1.09.2017 r. 

do 31.08.2022 r. 

https://nz.um.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
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L.p. Nazwa jednostki Imię i nazwisko 
Dyrektora/Kierownika 

Czas trwania 
umowy   

8.  

Szkoła Podstawowa nr 2  

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Marii Konopnickiej w Jaśle 

Jolanta Myśliwiec od 1.09.2019 r. 
do 31.08.2024 r. 

9.  
Szkoła Podstawowa nr 4 

im. ks. bp Ignacego Krasickiego w Jaśle 
Anna Kamińska-Grzesiak 

od 1.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

10.  
Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Stefana Jaracza w Jaśle 
Mariola Ślawska 

od 1.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

11.  

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 

- Szkoła Podstawowa nr 6  
im. A. Mickiewicza w Jaśle 
- Przedszkole Miejskie nr 12 w Jaśle 

Gabriela Zdunek-Gajda od 1.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

12.  

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle 

- Szkoła Podstawowa nr 11  
im. kard. S. Wyszyńskiego w Jaśle 
- Przedszkole Miejskie nr 13 w Jaśle 

Jerzy Gajda od 1.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

13.  

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

- Szkoła Podstawowa nr 12  

im. I. Łukasiewicza w Jaśle  

- Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaśle 

Aleksandra Zajdel-

Kijowska 
od 1.09.2019 r. 
do 31.08.2024 r. 

14.  

Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle 

- Szkoła Podstawowa nr 8  

im. S. Konarskiego  

- Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle 

Jolanta Szymańska od 1.09.2018 r. 
do 31.08.2023 r. 

15.  

Zespół Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle 

- Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr H. 
Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle 
- Przedszkole Miejskie nr 14 w Jaśle 

Anna Gąsiorowska od 1.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

16.  Przedszkole Miejskie nr 1 w Jaśle Halina Czyżowska 
od 1.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

17.  Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle Małgorzata Górniak 
od 1.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

18.  Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaśle Elżbieta Krzysiak 
od 1.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

19.  
Przedszkole Miejskie nr 6 w Jaśle 
im. Pluszowego Misia 

Marta Mosoń od 1.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

20.  Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaśle Anna Kwiatkowska 
od 1.09.2018 r. 
do 31.08.2023 r. 

21.  Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle Monika Lechowska 
od 1.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

W 2019 roku BMJ dokonał trzech zmianach na stanowiskach kierowniczych. W wyniku 
przeprowadzonych konkursów powołał na okres 5 lat dyrektorów w SP nr 2 i ZSM nr 3. 
Ponadto na okres jednego roku powierzył pełnienie obowiązków dyrektora JDK 
dotychczasowej zastępcy dyrektora. 
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C. Realizacja zadań w sferze władztwa i zarządzania 
 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych 
 

W 2019 roku BMJ wydał 16 nowych niżej wymienionych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu. 

L.p. Nr 
upoważnienia 

Imię 
i nazwisko 
osoby 
upoważnionej 

Nazwa 
jednostki 

Podstawa 
prawna 

Upoważnienie do: Data 
wydania 

1.  OiK.0052.5.2019 Elwira 
Musiałowicz - 
Czech 

Zastępca 
Burmistrza 
Miasta 

art. 39 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 
o samorządzie 
gminnym 

wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  

22.02.2019 r. 

2.  OiK.0052.14.2019 
 

Wioletta 
Konieczny 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/83/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

13.06.2019 r.  

3.  OiK.0052.15.2019 
 

Wioletta 
Konieczny 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/84/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji 
gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 
6 miesięcy. 

13.06.2019 r. 

4.  OiK.0052.17.2019 
 

Iwona 
Podraza 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/86/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 
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L.p. Nr 
upoważnienia 

Imię 
i nazwisko 
osoby 
upoważnionej 

Nazwa 
jednostki 

Podstawa 
prawna 

Upoważnienie do: Data 
wydania 

5.  OiK.0052.18.2019 
 

Małgorzata 
Lech 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/87/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

6.  OiK.0052.19.2019 
 

Wioletta 
Konieczny 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/88/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

7.  OiK.0052.20.2019 
 

Marzena 
Kowalska - 
Binkowicz 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/89/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

8.  OiK.0052.21.2019 
 

Iwona Klich MOPS Zarządzenie  
Nr V/90/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

9.  OiK.0052.22.2019 
 

Agnieszka 
Henzel 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/91/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

10.  OiK.0052.23.2019 
 

Iwona Drozd – 
Urban  

MOPS Zarządzenie  
Nr V/92/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 
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11.  OiK.0052.24.2019 
 

Maria Bigos  MOPS Zarządzenie  
Nr V/93/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

12.  OiK.0052.25.2019 
 

Renata Szarek 
– Świątek   

MOPS Zarządzenie  
Nr V/94/2019 BMJ 
z dnia 13.06.2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

13.06.2019 r. 

13.  OiK.0052.26.2019 Jan Szura Kierownik 
Wydziału 
WI-OŚ 

art. 39 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 
r. o sam. gminnym 

wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
dotyczącej kompetencji Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska 

18.06.2019 r. 

14.  OiK.0052.30.2019 
 

Marzena 
Kowalska – 
Binkowicz 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/107/2019 
Burmistrza Miasta 
Jasła z dnia 
3 lipca 2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, 
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 
oraz do przekazywania informacji w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

3.07.2019 r. 

15.  OiK.0052.31.2019 
 

Dorota 
Lignar 

MOPS Zarządzenie  
Nr V/108/2019 
Burmistrza Miasta 
Jasła z dnia 
3 lipca 2019 r. 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

3.07.2019 r. 

16.  OiK.0052.48.2019 Monika 
Zbiegień 

Kierownik 
Wydziału 
Wymiaru 
PiOL 

art. 39 ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 
r. o sam. gminnym, 
art. 143 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatk., 

wydawania i podpisywania decyzji, postanowień, wezwań, 
zaświadczeń, upomnień i tytułów wykonawczych. 

1.10.2019 r. 
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art. 268a ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 
r. KPA, art. 6q ustawy 
z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach, art. 21 
ust.1a ustawy z dnia 
21 marca 1985 o 
drogach publicznych, 
art.26 § 1 oraz art. 18 
ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. 
o postępowaniu 
egzekucyjnym 
w administracji 

 
Liczba wydanych w 2019 roku upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 30%, 

co świadczy o skróceniu łańcucha decyzyjnego, a tym samym przyczynia się do szybszego załatwiania spraw.  

W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła lub osoby przez niego upoważnione wydały łącznie 42.299 decyzji administracyjnych, co oznacza wzrost 

o 5,2 % w stosunku do 2018 roku. Liczba złożonych odwołań w stosunku do liczby wydanych decyzji była taka sama, jak w poprzednim roku. 

Zwiększył się natomiast odsetek odwołań pozytywnie rozstrzygniętych dla interesanta, tj. z 60% do 82%.  

 
Poniższa tabela zawiera zestawienie wydanych w 2019 roku decyzji administracyjnych. 
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NAZWA  

Komórki/Jednostki organizacyjnej  

DECYZJE ODWOŁANIA 

Liczba 
wydanych 

Liczba 
uchylonych 

Wydane 
w terminie 

wydłużonym 

Liczba 
wniesionych 

odwołań 

Pozytywne dla 
interesanta  

Utrzymujące w mocy 
decyzję I instancji 

Urząd Stanu Cywilnego 25 0 0 0 0 0 

Wydział Spraw Obywatelskich 35 0 4 0 0 0 

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw 
Społecznych 

255 3 3 3 3 0 

Wydział Oświaty 12 1 0 1 1 0 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 2 0 0 0 0 0 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 

59 3 0 4 3 1 

Wydział Architektury 108 4 951 4 4 0 

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 20.333 22 17 7 7 0 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

55 512 0 0 0 0 

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska 249 0 0 0 0 0 

Wydział Gospodarki Komunalnej 56 2 4 2 2 0 

MOPS w Jaśle 21.110 63 9.6113 80 63 17 

RAZEM 42.299 149 9.734 101 83 18 

 

                                                      
1 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w szczególnym trybie określonym w art. 4. ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2 Decyzje dot. nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych uchylone w związku ze zmianą np. sprzedaż samochodu, czy budynku lub zmiany właścicielskiej w przedsiębiorstwie, na które nałożone zostało świadczenie 
sprawia, że konieczne było uchylenie decyzji BMJ. 
3 Decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start, zasiłków dla opiekunów wydane w okresie zasiłkowym/świadczeniowym wydawane były wg terminów 

określonych w odrębnych ustawach. 
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2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji 
 

2.1. Podstawa prawna 
Postępowanie w sprawach przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji  
w Urzędzie Miasta w Jaśle regulują następujące przepisy prawne: 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096; dział VIII t.j. ze zm.); 
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46); 
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 t.j. ze 
zm.); 
4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.); 
5) Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jaśle; 
6) Procedura PRQ.05.00.00. - Rozpatrywanie skarg i wniosków, wprowadzona 
Zarządzeniem Nr V/30/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 

 
2.2. Organy rozpatrujące skargi, wnioski i petycje 

Skargi, wnioski i petycje rozpatrują: Rada Miejska Jasła oraz Burmistrz Miasta Jasła 
w poniższym zakresie: 

1) RMJ rozpatruje skargi dotyczące działalności lub realizacji zadań przez Burmistrza 
Miasta Jasła i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez 
obywateli. Od 4 grudnia 2018 r. RMJ realizuje swoje zadania przy pomocy nowo utworzonej 
Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji (uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
4 grudnia 2018 r.). 
2) BMJ rozpatruje skargi, jako zwierzchnik służbowy w stosunku do pracowników Urzędu 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 

 
2.3. Informacja o rozpatrzonych skargach, wnioskach i petycjach 

 
2.3.1. Skargi 

2.3.1.1. Skargi rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Jasła. 
W 2019 roku do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 5 skarg. Dotyczyły spraw bieżących, pracy 

i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta w Jaśle. Skargi rozpatrywał BMJ, jako zwierzchnik 

służbowy w stosunku do pracowników Urzędu. Wszystkie skargi (5) zarejestrowano 

i rozpatrzono w terminie ustawowym, określonym w Kodeksie Postępowania 

Administracyjnego. W wyniku rozpatrzenia 1 skargę uznano za zasadną, a 4 skargi za 

bezzasadne. BMJ rozpatrzył poniższe skargi:  

1) Skargę na brak odpowiedzi Urzędu Miasta w Jaśle na pismo wniesione do Wydziału 
Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie ustalenia wysokości podatku od 
nieruchomości; skargę uznano za zasadną. 

2) Skargę na brak odpowiedzi UM w Jaśle na wniosek złożony do Wydziału Inwestycji 
i Ochrony Środowiska w sprawie remontu ul. Rolniczej w Jaśle; skargę uznano za 
bezzasadną. 
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3) Skargę wniesioną pod adresem Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczącą 
nieprzestrzegania przez w/w ustawy o ochronie zwierząt; skargę uznano za bezzasadną. 

4) Skargę na zachowanie funkcjonariusza Straży Miejskiej w Jaśle podczas interwencji 
podjętej w Parku Miejskim w Jaśle; skargę uznano za bezzasadną. 

5) Skargę wniesioną pod adresem inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miasta w Jaśle dotyczącą uczestnictwa i składania przez w/w wyjaśnień w charakterze 
pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w Wydziale Spraw 
Obywatelskich UM w Jaśle; skargę uznano za bezzasadną. 

 
2.3.1.2. Skargi rozpatrzone przez Radę Miejską Jasła. 

Rada Miejska w Jaśle w 2019 roku nie rozpatrywała skarg. 
 

2.3.2. Wnioski 
Wniosków nie odnotowano. 

 
2.3.3. Petycje 

W 2019 roku do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 9 petycji. Petycje dotyczyły w szczególności 

zmiany przepisów prawa, podjęcia działań i rozstrzygnięć w sprawach dotyczących podmiotów 

wnoszących petycje oraz w interesie życia zbiorowego i ochrony dobra wspólnego 

mieszkańców. Petycje rozpatrywał Burmistrz Miasta Jasła (7 petycji) oraz Rada Miejska Jasła 

(2 petycje). Wszystkie petycje rozpatrzone przez Burmistrza oraz Radę Miejską Jasła zostały 

załatwione w terminie ustawowym, określonym w ustawie o petycjach. 

 
2.3.3.1. Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Jasła. 

BMJ rozpatrzył poniższe petycje: 

1) Petycję w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych 
– załatwiono zgodnie z kompetencją. 
2) Petycję w sprawie promowania rozwiązań ekologicznych w gminie i zmniejszania emisji 

wtórnej – załatwiono zgodnie z kompetencją. 
3) Petycję w sprawie działalności sklepu monopolowego Al Capone przy ul. 3 Maja 18a 

w Jaśle – załatwiono zgodnie z kompetencją. 
4) Petycję przeciwko wycince drzew na ul. Jagiełły w Jaśle – załatwiono zgodnie 
z kompetencją. 
5) Petycję w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów – załatwiono 
zgodnie z kompetencją. 
6) Petycję w sprawie promowania obrotu bezgotówkowego w instytucjach samorządowych 

– załatwiono zgodnie z kompetencją. 
7) Petycję w sprawie zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych w związku z budową 

nowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 992 – załatwiono zgodnie z kompetencją. 
 

2.3.3.2. Petycje rozpatrzone przez Radę Miejską Jasła. 
RMJ rozpatrzyła poniższe petycje: 
1) Petycję w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego, 

gospodarczego, przepisów dotyczących mediów i zbiórek publicznych – załatwiono zgodnie 

z kompetencją. 
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2) Petycję w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w sprawie poparcia skierowanej 

do Konferencji Episkopatu Polski petycji dotyczącej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 

Polski – załatwiono zgodnie z kompetencją. 

 

2.4. Podsumowanie  
W stosunku do roku 2018 w 2019 roku złożono o jedną skargę więcej. Natomiast petycji 
złożono o cztery więcej w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie, jak w roku 2018, również 
w 2019 roku nie wpłynęły żadne wnioski. Wszystkie skargi i petycje rozpatrzone zostały 
w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu pełnej 
transparentności. 
 
Pełna informacja dotycząca wniesionych w 2019 roku petycji i sposobu ich załatwienia  
(Rejestr petycji, skany petycji oraz treści odpowiedzi BMJ) dostępna jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Petycje. 
 

 

3. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta 
 

W 2019 roku Miasto Jasło było właścicielem 100% udziałów w następujących spółkach 
komunalnych: 
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle; 
2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych 

Sp. z o.o. w Jaśle; 
3) Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o.  

Jednoosobowe Spółki Miasta Jasła działają w szczególności na podstawie uregulowań umów 
Spółek, bądź ich aktów założycielskich, przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych, odrębnych 
przepisów szczegółowo regulujących przedmiot ich działalności.  
Organy Spółek Miasta Jasła: 

1) Zgromadzenie Wspólników - Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta 
Jasła; 

2) Rada Nadzorcza; 
3) Zarząd Spółki. 

 
3.1. Podstawa prawna 

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Jasła odbywało się 
w 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w oparciu poniższe akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.); 

2) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 t.j. 
ze zm.); 

http://www.jaslo.pl/
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3) Zarządzenie BMJ Nr IV/168/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. - Zasady sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła, zmienione 
Zarządzeniami BMJ: 
a) Nr IV/111/2016 z dnia 12.07.2016 r., 
b) Nr IV/202/2016 z dnia 25.11.2016 r., 
c) Nr IV/53/2017 z dnia 20.03.2017 r. 

4) Zarządzenie BMJ Nr IV/51/2017 z dnia 14.03.2017 r. - Zasady wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła, zmienione 
Zarządzeniami BMJ: 
a) Nr IV/70/2017 z dnia 28.04.2017 r., 
b) Nr IV/146/2018 z dnia 22.10.2018 r. 

 
3.2. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez Burmistrza 

Burmistrz Miasta Jasła zgodnie z przepisami prawa sprawuje swój nadzór na miejskimi 
spółkami komunalnymi poprzez działanie, jako Zgromadzenie Wspólników Spółek oraz 
poprzez powoływanie członków Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek. 
 

3.2.1. Działania Burmistrza, jako Zgromadzenie Wspólników Spółek 
W 2019 roku Burmistrza Miasta Jasła działając, jako Zgromadzenie Wspólników podejmował 
poniższe decyzje w odniesieniu do poszczególnych spółek z udziałem Miasta Jasła: 
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle 
NIP: 6850004967   REGON: 370373355 
MPGK Sp. z o.o. w Jaśle powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle, na podstawie uchwały 
nr 41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997 r. i zostało wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 14.01.2002 r. pod nr KRS 0000080708. 
MPGK Sp. z o.o. w Jaśle jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
założycielem i jedynym udziałowcem (100% udziałów, w 2019 r.: 123.655 udziałów po 500 zł 
każdy, o łącznej wartości 61.827.500 zł) jest Miasto Jasło. 
14.03.2019 r. odbyło Zgromadzenie Wspólników MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, na którym podjęto 
uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy o świadczenie usług 
zarzadzania. 
17.06.2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o.o. w Jaśle, na którym 
Burmistrz Jasła w ramach swoich kompetencji podjął uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania 
Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania  finansowego Spółki za 2018 r., 
w sprawie podziału zysku za 2018 r. oraz o udzieleniu absolutorium członkom organów 
spółki za 2018 r.  
Zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników dane w zakresie majątku Spółki oraz zysku 
za 2018 r. i jego rozdysponowania przedstawiają się następująco:  
- kapitał własny Spółki na 31.12.2018 r. – 70.793.293,66 zł, 
- suma aktywów Spółki na 31.12.2018 r. – 108.817.492,55 zł, 
- zysk Spółki za 2018 r. przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego – 
1.289.059,57 zł.  
Dane w powyższym zakresie są publikowane corocznie, po odbyciu Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle 
www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła. 

http://www.jaslo.pl/
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Dane dotyczące 2019 roku będą opublikowane do końca czerwca 2020 roku. 
 
2) Towarzystwo Budownictwa Komunalnego – Administrator Budynków Komunalnych 

Sp. z o.o. w Jaśle 
NIP: 6850008600  REGON: 370181650 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o.  
w Jaśle powstało na podstawie Uchwały nr 7/III/98 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 29.06.1998 r. w sprawie jej utworzenia i zostało wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego 29.06.2001 r. pod nr KRS 0000024449.  
TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. w 2019 r.: 7.988 
udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 3.994.000 zł) jest Miasto Jasło. 
25.06.2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o.o. w Jaśle, na którym 
Burmistrz Jasła w ramach swoich kompetencji podjął uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania 
Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,  
w sprawie podziału zysku za 2018 r. oraz o udzieleniu absolutorium członkom organów 
spółki za 2018 r.  
Zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników dane w zakresie majątku Spółki oraz zysku 
za 2018 r. i jego rozdysponowania przedstawiają się następująco: 
- kapitał własny Spółki na 31.12.2018 r. – 8.932.325,70 zł, 
- suma aktywów Spółki na 31.12.2018 r. – 19.447.092,75 zł, 
- zysk Spółki za 2018 r. przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego – 384.838,25 
zł. 
Dane w powyższym zakresie są publikowane corocznie, po odbyciu Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle 
www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
Dane dotyczące 2019 roku będą opublikowane do końca czerwca 2020 roku. 
 
3) Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 
NIP: 6852336544    REGON: 382112579  
Spółka powstała w miesiącu grudniu 2018 r. w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle w celu zawiązania spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału Spółki wkładu 
w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji, w wykonaniu uchwały 
LXI/637/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26.02.2018 r. MKS w Jaśle Sp. z o.o. została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego 31.12.2018 r. pod nr KRS 0000764713. 
MKS w Jaśle Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
jedynym udziałowcem według stanu na 01.01.2019 r. (100% udziałów, tj. 3.564 udziałów po 
500 zł każdy, o łącznej wartości 1.782.000 zł) było Miasto Jasło. W związku 
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w miesiącu styczniu 2019 r., na 31.12.2019 r. 
Miasto Jasło posiadało 100% udziałów, tj. 4.164 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 
2.082.000 zł. 
Po utworzeniu w grudniu 2018 r. Spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o., 
BMJ w roku 2019, działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanowił o: 
1. Podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.782.000 zł do kwoty 2.082.000zł 

poprzez utworzenie nowych 600 udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział, 

http://www.jaslo.pl/
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o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł - 18.01.2019 r., wykonując uchwałę Rady 
Miejskiej Jasła nr IV/29/2019 z dnia 08.01.2019 r. Podwyższony kapitał został w całości 
pokryty wkładem pieniężnym. Miasto Jasło jako jedyny wspólnik objęło wszystkie 600 
udziałów o łącznej wartości 300.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym. 

2. Ustaleniu dopłaty do Spółki w wysokości 412.730 zł przeznaczonej na pokrycie 
zobowiązań po zakładzie budżetowym - 06.02.2019 r. Dopłata została dokonana w całości 
przez jedynego wspólnika, tj. Miasto Jasło. 

3. Zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Miejska Komunikacja Samochodowa 
w Jaśle Sp. z o.o. - 14.02.2019 r.  

4. Sporządzaniu przez Spółkę sprawozdania finansowego z zastosowaniem przewidzianych 
dla jednostki małej – 14.03.2019 r. 

W związku z uregulowaniami umowy Spółki, które stanowią, że pierwszy rok obrotowy kończy 
się 31.12.2019 r., w 2019 r. nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. 
Pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MKS w Jaśle odbędzie się w terminie sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego (do 30.06.2020 r.). Jego przedmiotem będzie m.in. 
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie absolutorium członkom 
organów spółki, sposób podziału zysków bądź pokrycia strat.  
Informacja w zakresie wysokości kapitału własnego i sumie aktywów spółki na 31.12.2019 r., 
a także osiągniętego zysku lub poniesionej straty za pierwszy rok obrotowy nowopowstałej 
Spółki zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle 
www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła, po 
zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Jasła sprawozdania finansowego za 2019 r. 
 

3.2.2. Powoływanie i odwoływanie członków Rad Nadzorczych Spółek  
W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła nie dokonywał zmian w składach osobowych Rad 
Nadzorczych poszczególnych spółek. 
Informacja o aktualnym składzie osobowym Rad Nadzorczych oraz innych organów spółek 
oraz kompetencjach (zakresach działania) tych organów zamieszczona jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
 

3.3. Podsumowanie 
Organy zarządzające i nadzorcze Spółek Miasta Jasła przedkładały BMJ za poszczególne 
kwartały 2019 r.: protokoły z posiedzeń i zgromadzeń organów spółek, podjęte uchwały, 
wydane zarządzenia oraz „Kwartalne Informacje o Spółce”, które zawierały m.in. dane 
ekonomiczne, wskaźniki ekonomiczne, informacje o regulowaniu zobowiązań, ocenę bieżącej 
sytuacji ekonomicznej, informacje o ewentualnych zagrożeniach działalności, ocenę pracy 
Zarządu, sporządzaną przez organ nadzorczy, itp. 
Na ich podstawie BMJ wykonywał wszystkie niezbędne, przewidziane prawem, czynności 

związane z nadzorem właścicielskim, w wyniku których kondycja finansowa spółek była dobra 

i nie występowały żadne zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem. Zarządy spółek oraz 

organy nadzorcze w pełni realizowały zadania określane przez właściciela.  

 

http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
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D. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Poniższa tabela zawiera informacje o sposobie realizacji polityk, programów i strategii obowiązujących w Mieście Jaśle w 2019 roku. 

Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

1.  Strategia Rozwoju Miasta Jasła na 
lata 2007-2020 

Uchwała RMJ 
Nr XXXIII/263/2008 
z dnia 26.05.2008 r. 
 
 

Realizację zadań w n/w obszarach strategicznych opisano w niniejszym Raporcie: 
Obszar 1. – Rozwój gospodarczy: 
Część E.  

Rozdział I.: punkty: 1., 2.  
Rozdział II: punkt 1., podpunkty: 1.1., 1.4. 
Rozdział III: punkt 9., podpunkty: 9.2., 9.3., 9.4. 

oraz w niniejszej Tabeli w poz. 3. – LPR (projekty: I-1, I-2, I-6). 
Obszar 2. – Infrastruktura techniczna: 
Część E.  

Rozdział II: punkt 1. podpunkty: 1.1., 1.2., 1.3.; punkt 2. podpunkt: 2.2.; punkt 3. 
podpunkt 3.1.; punkt 6. podpunkt: 6.2.; punkt 7. podpunkt: 7.1.; punkt 13. 
podpunkt: 13.2.;  
Rozdział III: punkt 6. podpunkt 6.2.1. 

Obszar 3. - Infrastruktura społeczna: 
Część E.  

Rozdział II: punkt 4. podpunkt: 4.2.; punkt 10. podpunkty: 10.1., 10.2.; 
Rozdział III: punkt 3. podpunkty: 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.; punkt 4. 
podpunkty: 4.2., 4.3.4.; punkt 5. podpunkty: 5.2.II.1., 5.2.II.2., 5.2.II.3., 5.2.II.4., 
5.3.3.; punkt 6. podpunkt: 6.2.; punkt 8. podpunkty: 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. 

oraz w niniejszej Tabeli: poz. 2. – ZSŚUP, poz. 3. LPR (projekty: S-21, I-2). 
Obszar 4. – Turystyka i kultura: 
Część E.  
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

Rozdział III: punkt 2. podpunkty: 2.1., 2.2.; punkt 3. podpunkty: 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3.; punkt 9. podpunkt: 9.2. 

oraz w niniejszej Tabeli: poz. 3 LPR (projekt: I-2).  

2.  Zintegrowana Strategia 
Świadczenia Usług Publicznych 
dla jasielskiego obszaru 
funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Uchwała RMJ 
Nr IX/68/2015 
z dnia 18.05.2015 r. 

Do Kontraktu Terytorialnego WP został wpisany projekt pn. Jasielska Strefa Usług 
Publicznych, który obejmuje najistotniejsze przedsięwzięcia ZSŚUP. Wartość 
projektu wynosi ponad 364 mln zł. Jako źródło finansowania projektu wskazane 
zostały środki WP. W związku z tym, że warunki ogłaszanych naborów w ramach RPO 
WP uniemożliwiają pozyskanie środków na duże partnerskie projekty, ww. 
przedsięwzięcia nie są realizowane w sposób i w zakresie określonym w ZSŚUP, czyli 
w sposób systemowy i zintegrowany. Gminy, w miarę możliwości, samodzielnie 
realizują zadania ujęte w ZSŚUP. Również Miasto Jasło samodzielnie realizuje część 
przedsięwzięć strategicznych i projektów kluczowych z ZSŚUP, a to: A2 (odnawialne 
źródła energii); A4 (budowa KG2); B3, B4, B7 (Miasto Wiedzy); C4 (Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości); E3 (Inkubator Przedsiębiorczości). 
W 2019 roku realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1.  Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW - Projekt 3.3.1. 
Zadanie zostało opisane w niniejszym Raporcie w części E. Rozdziale II w punkcie 7. – 
Ochrona środowiska w podpunkcie 7.1.3.1. – Wymiana źródeł ciepła. 

2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – Projekt 3.3.2. 
Zadanie zostało opisane w niniejszym Raporcie w części E. Rozdziale II w punkcie 7. – 
Ochrona środowiska w podpunkcie 7.1.3.1. – Wymiana źródeł ciepła. Ze względu na 
wprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą zmianę zasad dofinansowania projekt nie 
będzie realizowany.  

3. Budowa DW Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy DK Nr 28 
a DK Nr 73. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
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Informacja o sposobie realizacji  

Zadanie zostało opisane w niniejszym Raporcie w części E. Rozdziale II w punkcie 1. – 
Drogi, mosty, plac, parkingi, org. ruchu w podpunkcie 1.1.2. – Drogi wojewódzkie. 

4. Budowa połączenia DW 992 z DK 28, tj. budowa drogi od Ronda 
im. ks. K. Wojciechowskiego do Ronda im. A. Lazarowicza. 
Zadanie zostało opisane w niniejszym Raporcie w części E. Rozdziale II w punkcie 1. – 
Drogi, mosty, plac, parkingi, org. ruchu w podpunkcie 1.1.2. – Drogi wojewódzkie. 

5. Realizacja Programu „Jasło - Miasto Wiedzy” 
Zadanie zostało opisane w niniejszym Raporcie w części E. Rozdziale III w punkcie 1. – 
Edukacja publiczna w podpunkcie 1.3 – Realizacja Programu „Jasło - Miasto Wiedzy”. 

6. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 
Zadanie zostało opisane w niniejszej Tabeli w poz. 3 – LPR (projekt I-2). 

7. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle. 
Zadanie zostało opisane w niniejszej Tabeli w poz. 3 – LPR (projekt S-21). 

Opracowano i złożono nw. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020: 

Eko tożsamość polsko – słowackiego pogranicza 
Zakres projektu obejmuje: a) opracowanie Eko strategii polsko – słowackiego pogranicza, 
b) przeprowadzenie cyklu ekologicznych warsztatów edukacyjnych w szkołach o tematyce 
segregacji odpadów, c) proekologiczne działania informacyjno – promocyjne. 
Partner Wiodący Projektu: Miasto Jasło. Partner projektu: Miasto Humenne (Słowacja). 

Realizacja zadań w wąskim zakresie przez poszczególne gminy nie przekłada się na 
osiągnięcie zakładanych w ZSŚUP wskaźników, które wymagają działań partnerskich, 
systemowych i zintegrowanych. 

3.  Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Jasła na lata 2014-2023 
 

Uchwała RMJ  
Nr LXIX/715/2018 
z dnia 26.07.2018 r. 
 

Realizacja projektów: 
a) Społecznych:  
S-21. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 
W czerwcu 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Tworzenie warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. (Wartość 
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zadania to ok 1,6 mln złotych, dofinansowanie to 900 tys. zł). Prace przy realizacji inwestycji 
rozpoczęły się w grudniu 2018 roku. Przedsięwzięcie realizowane było w II etapach (parter, 
I piętro). W ramach projektu zrealizowano prace budowlane na parterze budynku, m.in. 
stworzono stanowiska pracy typu open space oraz kameralne biura. Oprócz przestrzeni 
biurowych wyposażonych w podstawowe umeblowanie i sprzęt komputerowy 
z dostępem do sieci internetowej, przygotowano również miejsca socjalne i sanitarne. 
Inkubator jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach prac 
budowlanych odrestaurowano również elewację frontową budynku. Wykonano windę oraz 
przeprowadzono remont piętra budynku. Szczegóły zrealizowanych działań opisano w części 
E., Rozdziale III, punkcie 9., podpunkcie 9.4. niniejszego Raportu. 

 

b) Infrastrukturalnych: 
I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 
W 2019 roku w ramach zadania: Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz 
z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle, przy wsparciu finansowym: 
Gminy Czudec, Gminy Jasło, Gminy Frysztak, Gminy Boguchwała, Gminy Wiśniowa 
i Strzyżów oraz Urzędu Marszałkowskiego WP, wybudowano toalety dla podróżnych. 

I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP 
Wartość projektu to 14,9 mln, a otrzymane dofinansowanie to 9,5 mln ze środków RPO WP 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. W ramach projektu przystąpiono do: 
1. Adaptacji byłego budynku SP nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki Kultury 

i Przedsiębiorczości w Jaśle, trwają prace budowlane; 
2. Budowy drogi rowerowej na odcinku - ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek 

Jordanowski:  
a) przebudowa ul. Czackiego – prace zakończone, 
b) budowa drogi rowerowej na odcinku: ul. Czackiego - Park Miejski - Ogródek 

Jordanowski – zadanie w trakcie realizacji;  
3. Prac budowlano-konserwatorskich przy Glorietce w Parku Miejskim - w ramach zadania 

przeprowadzono pełną konserwację techniczną i estetyczną altanki; 
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4. Utworzenia ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim. W 2019 roku 
zrealizowano pierwszą część inwestycji: wykonano nasadzenia drzew, krzewów 
liściastych, krzewinek, bylin i traw ozdobnych na terenie ogródka (etap drugi 
zaplanowano na 2020 r. i będzie polegał na wyposażeniu ścieżki w elementy małej 
architektury: tablice informacyjne, gry terenowe, itp.). 

I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej na Osiedlu Gamrat 
Zrealizowano budowę drogi klasy KD (w SAG Jasło-Gamrat ) na odcinku 400 m od 
ul. Mickiewicza wraz ze zjazdami, jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m, 
oświetleniem ulicznym, odwodnieniem jezdni oraz przebudową kolizji z istniejącymi sieciami. 

4.  Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
dla Miasta Jasła 
na lata 2019-2024 

Uchwała RMJ 
Nr VII/52/2019 
z dnia 04.03.2019 r. 

Realizację Strategii opisano w: 
- części E.  
- Rozdziale III. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.1. niniejszego Raportu. 

5.  Gminny Program Wspierania 
Rodzin dla Miasta Jasła 
na lata 2018-2020 

Uchwała RMJ 
Nr LVIII/602/2017 
z dnia 27.12.2017 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.2. niniejszego Raportu. 

6.  Program Aktywności Lokalnej 
Miasta Jasła dla Seniorów 
na lata 2016-2020 

Uchwała RMJ 
Nr XXIV/237/2016 
z dnia 11.04.2016 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.4. niniejszego Raportu. 

7.  Miejski Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Miasta Jasła 
na lata 2016-2020 

Uchwała RMJ 
Nr XVI/164/2015 
z dnia 30.11.2015 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.3.  
niniejszego Raportu. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

8.  Wieloletni Program osłonowy 
Miasta Jasła w zakresie udzielania 
pomocy dzieciom i uczniom 
z terenu Miasta Jasła w formie 
posiłku na wniosek dyrektora 
przedszkola lub szkoły na lata 
2019-2023 

Uchwała RMJ  
Nr III/22/2018 
z dnia 13.12.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.5.  
niniejszego Raportu. 

9.  Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok 

Uchwała RMJ  
Nr LXXIV/763/2018 
z dnia 14.11.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 4., podpunkcie 4.3.4. 
niniejszego Raportu. 

10.  Program Współpracy Miasta Jasła 
z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wym. w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
lata 2019-2021 

Uchwała RMJ 
Nr II/10/2018 
z dnia 04.12.2018 r. 
Zmiana: 

- Uchwała RMJ 
Nr XII/107/2019 
z dnia 24.06.2019 r. 
- Uchwała RMJ 
Nr XVII/153/2019 
z dnia 23.09.2019 r. 

- Uchwała RMJ 
Nr XVIII/160/2019 
z dnia 14.10.2019 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 8., podpunkcie 8.2. 
niniejszego Raportu. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

- Uchwała RMJ 
Nr XX/194/2019 
z dnia 16.12.2019 r. 

11.  Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Miasta Jasła 
na lata 2015-2020 

Uchwała RMJ 
Nr XVIII/187/2015 
z dnia 28.12.2015 r. 
Aktualizacja: 

- Uchwała RMJ 
Nr XXIV/241/2016 
z dnia 11.04.2016 r. 
- Uchwała RMJ 
Nr XLVI/467/2017 
z dnia 29.05.2017 r. 
- Uchwała RMJ 
Nr V/37/2019 
z dnia 4.02.2019 r. 
- Uchwała RMJ 
Nr XXIII/210/2020 
z dnia 03.02.2020 r. 

Realizację Planu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 7., podpunkcie 7.1. 
niniejszego Raportu. 

12.  Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu MPGK Sp. z o.o. 
w Jaśle na lata 2018-2020 

Uchwała RMJ 
Nr L/499/2017 
z dnia 28.08.2017 r. 

Realizację Planu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 2., podpunkcie 2.3. 
niniejszego Raportu. 

13.  Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

Uchwała RMJ Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Jasła w 2019 roku 

Nr VII/45/2019 
z dnia 04.03.2019 r. 

- Rozdziale II. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.4. 
niniejszego Raportu. 

14.  Program polityki zdrowotnej na 
lata 2017-2019 obejmujący 
szczepienia przeciwko grypie dla 
osób z grupy podwyższonego 
ryzyka powyżej 60 roku życia  

Uchwała RMJ 
Nr LI/515/2017 
z dnia 25.09.2017 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 4., podpunkt 4.3.2. 
niniejszego Raportu 

15.  Lokalny Program wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w Mieście Jaśle 

Uchwała RMJ 
Nr IX/66/2019 
z dnia 15.04.2019 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 1., podpunkcie 1.2. 
niniejszego Raportu. 

16.  Wieloletni Program 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Jasła na lata 
2019 - 2023 

Uchwała RMJ 
Nr III/16/2018 
z dnia 13.12.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 10. 
niniejszego Raportu. 

 
Przy opisie sposobu realizacji strategii, planów i programów w tabeli podano odnośniki do poszczególnych części niniejszego Raportu. Pełne 
sprawozdania z realizacji strategii i programów (w przypadku obowiązku ich wykonania) dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. Ze względu na fakt, że w 2019 roku oraz 
w 2020 roku kończy się okres obowiązywania 8 dokumentów (Tabela - pozycje: 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 14. ) zachodzi konieczność wykonania 
(sporządzenia) w 2020 roku nowych dokumentów strategicznych. 
 

http://www.jaslo.p/
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E. Realizacja zadań własnych określonych w art. 7. ust. 1. ustawy 
o samorządzie gminnym 
 

I. Ład przestrzenny 
 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez ład przestrzenny 
należy rozumieć takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne. 
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta należy do zadań 
własnych gminy i realizowane jest w oparciu o przyjęte przez RMJ Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta Jasła (Studium) i Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP). 
 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 

Studium - jako dokument określający politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania przestrzennego, sporządzone zostało i przyjęte przez RMJ uchwałą 
Nr XX/189/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., następnie kilkakrotnie było zmieniane: 10 grudnia 
2009 r., 20 kwietnia 2015 r., 28 sierpnia 2017 r., 27 sierpnia 2018 r., 15 kwietnia 2019 r.,  
18 listopada 2019 r. Studium obejmuje obszar całego miasta, a ustalenia w nim zawarte 
są wiążące dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

1.1. Uchwały RMJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium (1 uchwała) 
Dnia 4 lutego 2019 roku RMJ podjęła uchwałę o przystąpieniu do fragmentarycznej zmiany 
studium dla obszaru obejmującego teren położony przy ul. Na Kotlinę, w związku 
z planowaną inwestycją MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. 
 

1.2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium, dyskusje publiczne 
1) Wyłożono do publicznego wglądu w dniach: 22.08. - 11.10.2019 r. projekt zmiany Studium 

dla obszaru położonego przy ul. Na Kotlinę. Dyskusja publiczna odbyła się 16.09.2019 r. 
2) Wyłożono do publicznego wglądu w dniach: 15.11. - 27.12.2019 r. projekt zmiany Studium 

dla obszaru położonego pomiędzy ul. 3 Maja, a terenem kolejowym. Dyskusja publiczna 
odbyła się 02.12.2019 r. 
 

1.3. Uchwalenie zmiany Studium (3 uchwały) 
1) RMJ dnia 4 lutego 2019 r. uchwaliła fragmentaryczną zmianę Studium dla obszaru 

położonego przy ul. Krakowskiej w sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Wprowadzona zmiana związana była z likwidacją przeznaczenia terenu pod usługi handlu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 i wyznaczenie na tym terenie kierunków 
przeznaczenia na cele usługowe. W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody 
Podkarpackiego zmiana Studium dla tego obszaru ostatecznie przyjęta została przez RMJ 
dnia 15 kwietnia 2019 r. 
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2) RMJ dnia 18 listopada 2019 r. uchwaliła fragmentaryczną zmianę Studium dla obszaru 
położonego przy ul. Na Kotlinę związaną z planowaną inwestycją MPGK Sp. z.o.o. 
w Jaśle. 
 

1.4. Zmiana Studium dla całego miasta 
Trwają prace projektowe związane ze sporządzeniem zmiany Studium dla całego obszaru 
miasta, w oparciu o uchwałę RMJ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
Nr LXXII/743/2018 z dnia 24 września 2018 r. 25 lutego 2020 r. ogłoszono o wyłożeniu projektu 
Studium do publicznego wglądu. 
RMJ uchwałą z dnia 23 września 2019 r. upoważniła BMJ do zaciągnięcia zobowiązań 

finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta na 2019 r w zakresie 

sporządzenia Studium dla obszaru całego miasta. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i ustala 

przeznaczenie terenów oraz określa sposoby ich zagospodarowania. 

2.1. Uchwały RMJ w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP lub zmiany MPZP oraz 

zmiany uchwał (7 uchwał) 

1) RMJ 4 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP „Na 
Kotlinę-I” dla obszaru położonego przy ul. Na Kotlinę, w związku z planowaną inwestycją 
MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. 

2) RMJ 4 lutego2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP 
„Mickiewicza-Kaczorowy”, dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza, w związku 
z wnioskiem właściciela działek położonych w granicach uchwały, celem przeznaczenia 
terenu na usługi. 

3) RMJ 20 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia MPZP „Gamrat-część północna”, z uwagi na zmianę granic projektu planu. 

4) RMJ 20 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
MPZP „Gamrat – Nr 36” w części obejmującej głownie zmianę przebiegu drogi od bramy 
tzw. ”jasielskiej” w kierunku południowym. 18.11.2019 r. RMJ podjęła uchwałę o zmianie 
uchwały z uwagi na zmianę granic projektu planu. 

5) RMJ 28 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP 
„Gajowa - cmentarz”, obejmującego teren cmentarza komunalnego przy ul. Gajowej 
i terenów sąsiednich. 

6) RMJ 28 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
MPZP „Warzyce I - Nr 70”, obejmującej dwa fragmenty planu położone przy 
ul. Produkcyjnej i ul. Bieszczadzkiej i planowaną na tych terenach zabudowę usługową 
oraz częściowo mieszkaniową. 
 

2.2. Wyłożenie do publicznego projektów MPZP, dyskusje publiczne 

1) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 28.02. - 15.04.2019 r projekt 
zmiany MPZP „Gamrat – Nr 36”obejmującego obszar położony w środkowej części terenu 
dawnego zakładu Gamrat. Dyskusja publiczna odbyła się 18.03.2019 r. 
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2) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 22.08. - 4.10.2019 r. projekt 
MPZP „Leśna”, obejmującego obszar położony w południowej części miasta pomiędzy 
ulicami: św. Jana z Dukli, Leśna i Rolnicza. Dyskusja publiczna odbyła się 29.08.2019 r. 

3) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 22.08. - 04.10.2019 r. projekt 
MPZP „Na Kotlinę – I” obejmującego teren przy ul. Na Kotlinę, w związku z planowaną 
inwestycją MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. Dyskusja publiczna odbyła się 16.09.2019 r. 

4) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 11.09. - 15.10.2019 r. projekt 
MPZP „Mickiewicza-Kaczorowy”, obejmującego obszar przewidziany pod zabudowę 
usługową przy ul. Mickiewicza. Dyskusja publiczna odbyła się 12.09.2019 r. 

5) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 22.11. - 27.12.2019 r. projekt 
MPZP „Rafineria - 3 Maja”. Dyskusja publiczna odbyła się 2.12.2019 r. 
 

2.3. Uchwalenie MPZP lub zmiany MPZP (3 uchwały) 

1) RMJ 20 maja 2019 r. uchwaliła zmianę MPZP „Gamrat - Nr 36” obejmującą obszar 
położony w środkowej części dawnego zakładu Gamrat z przeznaczeniem na tereny 
produkcyjne, składy i magazyny. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

2) RMJ 18 listopada 2019 r. uchwaliła MPZP „Na Kotlinę - I” obejmujący obszar położony przy 
ul. Na Kotlinę w związku z planowaną inwestycją MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, 
z przeznaczeniem terenu na cele usługowe i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3) RMJ 18 listopada 2019 r. uchwaliła MPZP „Mickiewicza – Kaczorowy - etap I”, obejmujący 
obszar położony przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem terenu na cele usługowe 
i usługowo-produkcyjne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 

2.4. Teksty jednolite MPZP (4 uchwały) 

1) RMJ 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
w sprawie MPZP „Mickiewicza - Szopena- część I”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2) RMJ 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
w sprawie MPZP „Kotlina”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

3) RMJ 28 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dla MPZP 
„Śródmieście”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

4) RMJ 28 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dla MPZP 
„Śródmieście - część południowa”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

Na 31 grudnia 2019 r. w Mieście Jaśle obowiązywało 49 MPZP. Powierzchnia objęta MPZP 
wynosi 1.598 ha, co stanowi 43,6 % powierzchni miasta. W 2019 r. prace projektowe związane 
ze sporządzeniem lub zmianą MPZP prowadzone były na powierzchni ok. 224 ha, 
w tym przyjęte przez RMJ w 2019 r. na powierzchni 16 ha. 
Uchwalone i obowiązujące MPZP dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowanie 
przestrzenne. 

http://www.jaslo.pl/
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2.5. Uchwały RMJ w sprawie zobowiązań finansowych na 2020 r. związane z MPZP 

1) Uchwała RMJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia BMJ do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta na 2019 r 
(dotyczy sporządzenia MPZP dla obszaru „Gamrat- część północna”). 

2) Uchwała RMJ z dnia 29 lipca 2019 r w sprawie upoważnienia BMJ do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta na 2019 r 
(dotyczy sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru „Gamrat - Nr 36”). 

3) Uchwała RMJ z dnia 14 października 2019 r. w sprawie upoważnienia BMJ do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta na 2019 r 
(dotyczy sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru „Warzyce I - Nr 70”. 

 
3. Sprawy administracyjne 

 

W przypadku braku MPZP określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

(wz i zt), przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki 

zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

W 2019 r. łącznie w Wydziale Architektury sporządzono (wydano) 108 decyzji 
administracyjnych, w tym: 

a) 74 decyzje o warunkach zabudowy (wz), 
b) 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
c) 6 decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, 
d) 4 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 
e) 2 decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia wz, 
f) 1 decyzja o wygaszeniu decyzji o wz. 

Ponadto wydano: 170 wypisów i wyrysów z MPZP i Studium, 101 zaświadczeń lub pism o braku 
MPZP, 12 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z MPZP, 5 postanowień 
o zawieszeniu i podjęciu postępowania w sprawach wz i zt 
 

4. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA) powołana została na podstawie 

art.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Jasła Nr 69/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. W 2019 roku odbyło się 11 Posiedzeń MKUA 

w dniach: 28.01.2019 r., 01.02.2019 r., 15.02.2019 r., 13.03.2019 r., 08.04.2019 r., 15.05.2019 

r., 27.05.2019 r., 17.06.2019 r., 29.07.2019 r., 21.10.2019 r., 02.12.2019 r. w sprawie wydania 

opinii do projektów MPZP i Studium, sporządzanych w 2019 r. 
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5. Podsumowanie 

 

Najważniejszym dokumentem planistycznym zaplanowanym do sporządzenia w 2019 r. była 
zmiana Studium, obejmująca teren całego miasta, realizowana w oparciu o uchwałę RMJ 
z dnia 24 września 2018 r. W związku z oczekiwaniem na zapowiadane przez rząd zmiany 
w planowaniu przestrzennym (a które nie zostały wprowadzone), prace projektowe 
rozpoczęły się dopiero w styczniu 2019 r. Niepewność planistyczną wzbudza również brak 
decyzji wojewody (decyzji ZRID) w zakresie ostatecznego przebiegu obwodnic Jasła (północnej 
i zachodniej). Prowadzone prace projektowe przy sporządzeniu Studium zostały dodatkowo 
wstrzymane w listopadzie 2019 r. przez negatywne uzgodnienie projektu Studium przez RZGW 
Wody Polskie i trwającą kilkumiesięczną procedurą odwoławczą. Prace projektowe zostały 
również wstrzymanie w marcu 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID 19 
i brakiem możliwości poprawnego wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu oraz 
przeprowadzenia debaty publicznej. 

Prowadzone w 2019 r. prace projektowe związane ze zmianą MPZP dotyczyły 
fragmentarycznych zmian oraz nowych MPZP dla niewielkich obszarów miasta, a w przypadku 
ich niezgodności ze Studium przeprowadzono również fragmentaryczną zmianę Studium. 
W większości zmiany obejmowały tereny przewidziane pod usługi, produkcję, w związku ze 
zgłoszonymi potrzebami inwestorów i przedsiębiorców. Rozpoczęte zostały prace projektowe 
dla terenów przewidzianych pod rozbudowę cmentarzy komunalnych. 

Procedura sporządzenia Studium lub MPZP oraz ich zmian jest złożona, czasochłonna 
i kosztowna, a zmienna interpretacja przepisów prawa przez organy nadzoru wojewody 
i orzeczenia sądów dodatkowo wydłużają tę procedurę. 

W zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które wydawane są na 
obszarach nieobjętych MPZP, w dalszym ciągu ustawodawca nie uregulował spraw związanych 
ze zgodnością decyzji ze Studium, doprowadzając do sytuacji, w której burmistrz musi wydać 
decyzję określającą warunki zabudowy niezgodną ze Studium, czyli z dokumentem 
planistycznym przyjętym w drodze uchwały przez radę gminy. Wszelkie próby uwzględniania 
w decyzji o warunkach zabudowy, kierunków zagospodarowania określonych w Studium, 
często bardzo istotnych dla rozwoju miasta, są krytykowane i uchylane przez organ 
odwoławczy – SKO. 
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II. Gospodarka i infrastruktura komunalna 
 

1. Drogi, mosty, place, parkingi, organizacja ruchu 
 

1.1. Drogi na terenie Miasta Jasła 

1.1.1. Drogi miejskie 

W 2019 roku wykonywano bieżące remonty ulic, których wartość wyniosła 915,5 tys. zł oraz 
realizowano prace związane z budową i remontami chodników miejskich, których wartość 
opiewała na kwotę 200,7 tys. zł. W ramach bieżących remontów ulic przeprowadzono 
likwidację ubytków w nawierzchniach występujących na terenie całego miasta. Dodatkowo 
w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów dróg, mostów, placów i parkingów, na 
poszczególnych osiedlach zrealizowano między innymi: utwardzenia kruszywem tłuczniowym 
5.175 m.b. dróg znajdujących się pod zarządem BMJ, jak również wykonano nawierzchnię 
asfaltową na łącznej długości 2.472 m.b. (w tym 400 m.b. nowo powstałego odcinka drogi na 
terenie osiedla Gamrat). Poniżej przedstawiono zestawienie wykonanych zadań na 
poszczególnych osiedlach na terenie Miasta Jasła. 

Osiedle Długość dróg 
utwardzonych 

kruszywem 
[m.b.] 

Długość dróg 
z nawierzchnią 

asfaltową 
[m.b.] 

Miejsca 
postojowe  

nowe  
[szt.] 

Wartość 
robót  

[zł] 

Bryły 50 170  35.204,46  

Kaczorowy 200 200  88.237,74  

Ulaszowice 620 210  90.367,21 

Śródmieście 0 0  0,00 

Górka Klasztorna 1210 140  109.940,26 

Hankówka 795 110  199.972,54 

Żółków 730 160  55.482,76 

Krajowice 250 0  8.700,00 

Sobniów 700 0  34.300,00  

Brzyszczki 60 90  35.276,80 

Kopernika 50 320  91.240,49 

Gądki 0 140  39.190,26 

Rafineria 0 140  39.190,26 

Mickiewicza 
0 262 

ul. Szajnochy – 25 
ul. Szkolna - 6 

603.493,95 

Gamrat 50 400  1.497.992,45 

Niegłowice 460 130  39.521,76 

Razem 5.175 2.472  2.968.110,94 
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W 2019 roku zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne na drogach miejskich: 

1) Droga w SAG Jasło – Gamrat 

Zrealizowano zadanie pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Osiedlu Gamrat – budowa 

drogi KD”, które polegało na budowie drogi KD na odcinku 400 m od ul. Mickiewicza wraz ze 

zjazdami, jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem ulicznym, 

odwodnieniem jezdni oraz przebudową kolizji z istniejącymi sieciami. Wartość całkowita 

zadania to 1.557.657,05 zł, a otrzymanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych to 729.543,00 zł. 

2) Przebudowa ul. Czackiego 

Wykonano zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Czackiego w Jaśle – odcinek od placu Żwirki 

i Wigury do ulicy Słowackiego” z wyłączeniem odcinka na wysokości Placu Inwalidów 

Wojennych i ulicy Sokoła. Wartość zadania to 276.232,17 zł. Odcinek ulicy Czackiego od 

skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą 3 Maja wykonany był w ramach 

zadania budowy ścieżek rowerowych na odcinku od MOSiR do Ogródka Jordanowskiego. 

3) Droga dojazdowa do MOPS w Jaśle 

Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szkolnej 25 
w Jaśle” polegające na budowie drogi o długości 216 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami, 
26 miejscami postojowymi wzdłuż całego odcinka budowanej drogi, jednostronnym 
chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem ulicznym, odwodnieniem jezdni oraz przebudową 
kolizji z istniejącymi sieciami. Wartość całkowita zadania to 588.635,55 zł. 

4) Rozbudowa ul. Gorajowickiej 
Wybudowano połączenie ul. Gorajowckiej z ul. 17 Stycznia. Wartość zadania wraz z kosztami 

nadzoru inwestorskiego to 898.789,82 zł. Zadanie polegało na przebudowie ulicy 

Gorajowickiej - km 0+000 do 0+075 oraz budowie łącznika z ul. 17-go Stycznia km 0+000 do 

0+086,96 o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami, chodnikiem o szerokości 2,0 m, odwodnieniem 

jezdni i LED-owym oświetleniem ulicznym. Wykonano również przykrycie rowu otwartego 

kolektorem kanalizacji deszczowej Dn1200. Aktualnie uzgadniany jest projekt organizacji 

ruchu. Po akceptacji projektu w GDDKiA organizacja zostanie wdrożona, a wykonane nowe 

skrzyżowanie będzie mogło zostać otwarte. 

5) Łącznik ul. Rzemieślniczej i ul. Fabrycznej 
Wybudowano przebudowę i wzmocnienie poboczy i skarpy ul. Rzemieślniczej, zatoki 
mijankowej oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Wartość zadania to 152.672,54 zł. 

6) Aktywne przejścia dla pieszych 
W czterech lokalizacjach (2 na ul. 3 Maja i 2 na ul. Szkolnej) zrealizowano aktywne przejścia 
dla pieszych. Zamontowane zostały one w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w mieście 
Jaśle”, który realizowany był przez Miasto Jasło, a wsparty dofinansowaniem w ramach 
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wartość inwestycji: 148.792,00 zł. Oprócz tego 
Projekt obejmował też organizację kampanii profilaktycznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. 
Kampanię, która rozpoczęła się we wrześniu i trwała do listopada, prowadziła Straż Miejska 
w Jaśle. Działania zrealizowane w ramach Kampanii zostały opisane w części E. Rozdziale II. 
punkcie 13. podpunkcie 13.1. - Porządek publiczny niniejszego Raportu.  
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1.1.2. Drogi wojewódzkie 
W 2019 roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie realizował, dofinansowane 
przez samorząd miejski, dwie inwestycje drogowe poprawiające komunikację w mieście. Były 
to budowy następujących odcinków dróg: 
1) Budowa DW Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy DK Nr 28 a DK Nr 73. 

W styczniu 2020 r. oddano do użytkowania nowy odcinek DW Nr 992 o długości 1,4 km. 
Inwestycja objęła m.in.: budowę ronda na ul. Piłsudskiego, budowę mostu klasy A nad 
potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku, budowę odcinków dróg 
gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do 
istniejącej infrastruktury drogowej, budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego 
odcinka, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę ul. Konopnickiej. Wartość zadania: 24,1 
mln zł. Udział Miasta Jasła w inwestycji: 4,14 mln zł.  
2) Budowa połączenia DW 992 z DK 28, tj. budowa drogi od Ronda im. ks. 

K. Wojciechowskiego do Ronda im. A. Lazarowicza. 
We wrześniu 2019 roku rozpoczęto budowę łącznika drogowego w ciągu DW 992 o długości 
2,1 km. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych 
powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” i dofinansowana 
z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. Wartość kontraktu na 
wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych to 26.987 tys. zł, z czego 
dofinansowanie z UE wynosi 16.067 tys. zł, Urząd Marszałkowski WP przekazał 10.541 tys. zł, 
Miasto Jasło dało 4.190 tys. zł, a Powiat Jasielski przeznaczył 2.246 tys. zł. Kwota 
przekraczająca koszt robót budowlanych obejmuje również wypłatę odszkodowań za przejęte 
nieruchomości (ich koszt to ok. 5.220 tys. zł) oraz nadzór inżyniera kontraktu. 
Efektem prowadzonych prac budowlanych będzie jezdnia o szerokości 7 m. Powstaną nowe 
zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, ciąg pieszo-rowerowy 
o szerokości 4 m, zjazdy indywidualne, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także ekrany akustyczne. Przebudowana 
zostanie też stacja pomiarowa oraz sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarna 
i gazowa. Budowa była wstrzymywana z powodu natrafienia na szczątki ludzkie. Budowa 
nowego łącznika DW 992 w Jaśle ma się zakończyć wg pierwotnego planu końcem listopada 
2020 r.  
Mając na uwadze przyszły wzmożony ruch na przedmiotowym odcinku DW992 w listopadzie 

2019 roku Rada Powiatu Jasielskiego podjęła decyzję o budowie dodatkowego pasa 

prawoskrętu pomiędzy Rondem im. A. Lazarowicza, a skrzyżowaniem ul. Kasprowicza z DK 28. 

 

1.1.3. Drogi powiatowe 

W 2019 roku Powiat Jasielski, otrzymując dofinansowanie z Miasta Jasła w kwocie 70.000,00 

zł, wykonał przebudowę ul. Kraszewskiego, która była drogą powiatową Nr 1858R. 

Całkowita wartość przebudowy wyniosła 436.864,94 zł. Przebudowę przeprowadzono na 

odcinku w km 0+022 – 0+497. Zakres robót obejmował m. in.: wyrównanie istniejącej 

podbudowy na pow. 3.016,25 m2, położenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4,0 cm 

+ warstwa ścieralna 4,0 cm) na pow. 3.016,25 m2. Od 1.01.2020 r. ul. Kraszewskiego jest drogą 

gminną (miejską). 
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1.2. Mosty 

Końcem 2019 roku przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wisłokę 
wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle”. Wykonano roboty 
przygotowawcze. Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu zlokalizowanego w ciągu 
projektowanego odcinka drogi gminnej i powiązana jest z budową najazdów oraz przebudową 
układu komunikacyjnego ulicy Szopena i ulicy Gądki. Wykonany zostanie obiekt trójprzęsłowy 
o konstrukcji z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Całkowita długość 
mostu to 115 m. Na moście zaprojektowano jezdnię o szerokości 6 m, prawostronny chodnik 
dla pieszych o szerokości 2 m oraz lewostronną opaskę o szerokości 0,5 m. Na całym odcinku 
zaprojektowano oświetlenie uliczne oraz odwodnienie terenu mostu i najazdów. Wartość 
całkowita zadania to 8.573.316,78 zł, a otrzymanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych to 4.001.083,00 zł. 
W 2019 roku wykonano aktualną wycenę 3 obiektów mostowych będących własnością Miasta 

Jasła (w ciągu ulic: K. Wielkiego, Krajowickiej oraz kładka dla pieszych w ciągu ul. Szopena nad 

rzeką Wisłoką). 

 

1.3.  Ścieżki rowerowe  

W 2019 roku rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta. Głównym celem 
projektu jest poprowadzenie, z myślą o rodzinach z małymi dziećmi, ruchu rowerowego 
pomiędzy trzema charakterystycznymi obiektami rekreacyjno-sportowymi Miasta Jasła: 
MOSiR, Ogródek Jordanowski, Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. Zadanie zostało 
podzielone na dwa etapy: 

I. Etap o długości 2.402 m.b. pomiędzy MOSiR-em a Ogródkiem Jordanowskim, 
II. Etap o długości 637 m.b. pomiędzy Ogródkiem Jordanowski a „Przystankiem 

Kwiatowa”. 
Drogi rowerowe zaprojektowane zostały, jako: 

a) drogi rowerowe, wydzielone - samodzielny element w ciągu ulic: Jagiełły i Czackiego, 
b) drogi rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych - część infrastruktury towarzyszącej 

drodze przy wykorzystaniu istniejących chodników poszerzonych do wymaganej 
szerokości w ciągu ulic: Rejtana i Floriańskiej, 

c) chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym - część infrastruktury towarzyszącej 
drodze przy wykorzystaniu istniejących chodników w ciągu ulicy Floriańskiej. 

Wartość poszczególnych etapów: I etap - 1.097.670,45 zł, II etap - 1.645,177,89 zł. 
W 2019 r. wykonano częściowo odcinek dróg rowerowych etapu I. oraz wykonano 
dokumentację przesunięcia ścieżki przy ul. Jagiełły. 
 

1.4. Dokumentacje techniczne 
W roku 2019 Miasto Jasło opracowało następujące infrastrukturalne dokumentacje 
projektowe: 

1) Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania pn.: 
„Budowa drogi 5KDZ – kontynuacja”, które polegają za opracowaniu projektu kolejnego 
odcinka drogi 5KDZ wraz z siecią odwodnienia terenu i oświetleniem drogi na odcinku 
około 1.100 m, dwoma skrzyżowaniami (z ulicą Piłsudskiego -DK 28 oraz z drogą zbiorczą 
- KDZ1), jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, dwukierunkową ścieżką rowerową 
o szerokości 2 m. Wartość całkowita projektu to 145.140,00 zł. Dokumentacja jest 
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opracowywana w celu polepszenia dostępności na terenach uprzemysłowionych 
zaliczanych do SAG Jasło – Warzyce. 

2) Wykonano projekt pn.: „Przebudowa ulicy 3 Maja i ulicy Kołłątaja”. 
Klasa przebudowywanych ulic: L – lokalna. Długość zaprojektowanej przebudowy to: ulica 

Kołłątaja – 0+000 – 0+177, ulica 3 Maja – 0+000 – 0+820. Podstawą planowanej 

przebudowy ulic: 3 Maja i Kołłątaja będzie wykonanie zatoki autobusowej oraz uzyskanie 

wymaganej przepisami skrajni drogowej względem istniejących słupów napowietrznej 

sieci elektrycznej. Ponadto w zakresie przebudowy będzie wykonanie nowej nawierzchni 

ulic: 3 Maja i Kołłątaja, wymienione zostaną krawężniki drogowe i obrzeża trawnikowe, 

wykonane będą ścieki dwurzędowe wzdłuż krawężników drogowych, wymieniona 

zostanie nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, przebudowane będą 

zjazdy do posesji, wymienione będą zwieńczenia studni połączeniowych kanalizacji, 

studzienek wodościekowych, wymienione będą zwieńczenia kablowych studni 

teletechnicznych, wymienione będą balustrady U-12 (łańcuchowe i rurowe) na nowe 

balustrady, a także wykonane zostanie nowe oświetlenie LED całego odcinka. Ponadto 

regulacji pionowej będą wymagały obudowy zaworów sieci wodociągowej i gazowej, 

włazów kanalizacyjnych i teletechnicznych, wpustów podwórzowych – elementy 

istniejące w chodnikach. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie odtworzone 

oznakowanie poziome. Wartość całkowita projektu to 40.000,00 zł. 

1.5. Organizacja ruchu w Jaśle 

W 2019 roku w zakresie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na terenie Miasta 
Jasła były podejmowane następujące działania: 
1) Rozpatrzono (w zdecydowanej większości pozytywnie) 66 pism (wniosków) w sprawie 

zmian w organizacji ruchu drogowego. 
2) Udzielono 33 zezwolenia na wjazd dla samochodów powyżej 3,5 t na drogi znajdujące się 

w zarządzie Burmistrza Miasta Jasła. 
3) Sporządzono i rozpatrzono 36 wniosków o wykorzystanie drogi w sposób szczególny 

w związku z organizacją różnego rodzaju imprez i uroczystości. 
4) Opracowano całościową dokumentację związaną z projektami czasowych i stałych 

organizacji ruchu dla 4 aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Jasła  
w ramach programu „Bezpieczne przejście dla pieszych”. W 2020 roku w ramach 
powyższego programu planuje się budowę kolejnych 3 aktywnych przejść dla pieszych – 
dwa przejścia na ul. 3 Maja, jedno na ul. Floriańskiej.  

5) Opracowano i wdrożono do realizacji 31 nowych projektów stałych organizacji ruchu 
drogowego na terenie miasta Jasła (drogi znajdujące się w zarządzie BMJ), w tym 
systematycznie dokonywano oznakowania istniejących dróg wewnętrznych 
(nieposiadających projektów stałych organizacji ruchu), ze szczególnym uwzględnieniem 
dróg i terenów przy szkołach miejskich. 

6) W ramach spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na terenie miasta Jasła na 
bieżąco dokonywano naprawy, wymiany i uzupełniania istniejącego oznakowania 
pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej. W ramach ww. zadań całościowo 
oznakowano m.in. nowo oddane do użytku odcinki dróg: KDZ 3, KDZ 5 oraz drogę 
wewnętrzną w Strefie Aktywności Gospodarczej Jasło - Gamrat. 
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1.6. Podsumowanie  
Drogi krajowe  
Rządowy Program budowy 100 obwodnic w ramach zadania Rozbudowa DK Nr 73 przewiduje 
m.in. budowę zachodniej obwodnicy Jasła. Na podstawie informacji z Ministerstwa 
Infrastruktury, obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór 
potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 
2022 r. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa, odciążenie układu 
komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również 
warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. W celu 
kompleksowego rozwiązania ruchu kołowego na terenie Jasła, władze samorządowe wnioskują 
o wykonanie całej obwodnicy miasta Jasła przebiegającej od włączenia do DK Nr 28 na terenie 
Gminy Jasło, na kierunku Jasło – Gorlice do włączenia do DK Nr 28 na terenie Miasta Jasła, na 
kierunku Jasło – Krosno, tj. zgodnie z Wariantem W4 opracowanym w Studium Korytarzowym 
oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla ww. inwestycji.  
 
Drogi wojewódzkie: 
Nowo wybudowany odcinek DW Nr 992 połączył DK Nr 28 z DK Nr 73. Odcinek ten 
bezpośrednio wpłynął na skrócenie drogi przejazdowej z kierunku Gorlic w kierunku Tarnowa, 
jednocześnie ograniczył poruszanie się transportu ciężarowego na ulicy Lwowskiej. Nowo 
powstający odcinek drogi wojewódzkiej łączącej DK Nr 28 z DW Nr 992 polepszy komunikację 
samochodową, ograniczając ruch na ulicy 3 Maja oraz ulicy A. Metzgera. Tranzyt 
samochodowy poruszający się z kierunku „Granica Państwa” będzie kierowany bezpośrednio 
na drogę krajową DK Nr 28 i DK Nr 73. 
 
Drogi powiatowe: 
01.01.2020 r. nastąpiła zmiana kategorii niżej wymienionych dróg na terenie Miasta Jasła 
z kategorii dróg gminnych na kategorię dróg powiatowych: ul. Żniwna, ul. Towarowa, 
ul. Hankówka. Jednocześnie z tym samym dniem nastąpiła zmiana kategorii niżej 
wymienionych dróg na terenie Miasta Jasła z kategorii dróg powiatowych na kategorię dróg 
gminnych: Droga Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Droga Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Droga 
Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Droga Nr 1856R Jasło – ul. Szopena. Przekazanie miało na 
celu umożliwienie rozpoczęcia prac związanych z budową mostu na rzece Jasiołce wraz 
z drogami dojazdowymi od strony ulicy Floriańskiej do ulicy Towarowej (DK Nr 28).  
 
Drogi gminne (miejskie). 
W Jaśle w 2019 roku zrealizowano wiele nw. istotnych inwestycji na drogach miejskich.  
Łącznik ul. Fabrycznej z ul. Rzemieślniczą pozwolił na skrócenie drogi dojazdowej  
z terenów inwestycyjnych SAG Jasło-Warzyce w kierunku centrum miasta. Wybudowany 
został 400 metrowy odcinek drogi w SAG Jasło-Gamrat wraz z pełną infrastrukturą drogową 
poprawiając dostępność do tych terenów dla potencjalnych inwestorów, jak również 
działających już w tej strefie przedsiębiorców. Przebudowano drogę dojazdową do budynku 
MOPS przy ul. Szkolnej, co miało wpływ na poprawę dostępności do Ośrodka dla mieszkańców 
Jasła. W ramach zadania przebudowano drogę dojazdową oraz wybudowano dodatkowe 
miejsca parkingowe. Przebudowano fragment ul. Czackiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego 
do skrzyżowania z ul. 3 Maja. W ramach zadania ul. Czackiego na tym odcinku została 
poszerzona, powstały dodatkowe miejsca parkingowe, a dotychczasowy chodnik został 
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przebudowany na ciąg pieszy i rowerowy. Trwają prace przy budowie mostu na osiedlu Gądki 
łączącego ul. Szopena z ul. Gądki. Przeprawa mostowa umożliwi połączenie i lepszą 
komunikację pomiędzy zachodnią częścią miasta i jego centrum. Miasto Jasło planuje również 
przebudowę ul. Gądki w celu dostosowania jej do zwiększonego ruchu pojazdów, co będzie 
miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Miasto Jasło 
planuje wykonanie modernizacji jednej z głównych ulic miejskich, tj. ul. 3 Maja na odcinku od 
ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego. Wykonanie zadania uzależnione jest od 
otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  
 
W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Jasła będzie 
kontynuowany program „Bezpieczny pieszy w mieście Jaśle” w ramach, którego wystąpiono 
w 2020 r. o środki finansowe na budowę kolejnych 3 aktywnych przejść dla pieszych oraz 
w większym zakresie zastosowanie szeroko rozumianych środków uspokojenia ruchu 
drogowego, m.in. poprzez: budowę rond, wynoszonych i skanalizowanych skrzyżowań, wysp  
i zwężeń jezdni oraz progów i wyniesień. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych planowane 
jest także doświetlenie istniejących przejść dla pieszych i skrzyżowań. Ponadto zachodzi 
konieczności opracowania projektów organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych 
znajdujących się w zarządzie BMJ. 

 
 

2. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków 
 

Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem 
i oczyszczaniem ścieków w mieście wykonywał poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle (MPGK). Spółka zajmuje się również wytwarzaniem i dystrybucją 
energii cieplnej, świadczeniem usług transportowo-sprzętowych, usług remontowo-
budowlanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, usług w zakresie infrastruktury komunalnej 
oraz usług handlowych. 

2.1. Dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków 

2.1.1. Dostarczanie wody 

Odbiorcy pobrali łącznie: 1.619.296,3 m3 wody (wzrost o 0,5%), a w tym: 
- gospodarstwa domowe: 979.686,0 m3 (spadek o 1,12%) 
- jednostki produkcyjne: 354.360,0 m3 (wzrost o 1,43%) 
(w tym: Grupa B1 = 190.670,0 m3; a Grupa B2 =163.690,0 m3) 

- pozostałe jednostki  285.250,0 m3 (wzrost o 4,90%) 
2.1.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków 

Odbiorcy odprowadzili łącznie: 1.936.109,4 m3 ścieków (spadek o 2,33%), a w tym: 
- od gospodarstw domowych: 1.066.489,8 m3 (spadek o 1,13%) 
- od jednostek produkcyjnych:  241.982,4 m3 (spadek o 25,34%) 
(w tym Grupa B1 = 49.357,0 m3; a Grupa B2 =192.625,4 m3) 

- od pozostałych jednostek:   627.637,2 m3 (wzrost o 8,24%) 

Z budżetu Miasta Jasła Spółka otrzymała dopłaty do kosztów usług w zakresie dostarczania dla 
mieszkańców wody dla gospodarstw domowych, które w 2019 r. wyniosły 215.530,97 zł brutto, 
a dopłaty do ścieków wyniosły 810.541,66 zł brutto. Łącznie dopłaty dla mieszkańców do wody 
i do ścieków wyniosły w 2019 roku 1.026.072,63 zł brutto (wzrost o 74,23%). 
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2.2. Stan aktualny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Na koniec 2019 r. Spółka eksploatowała: 
- 232,3 km sieci wodociągowej, a w tym: 

- magistrali      0,0 km 
- sieci rozdzielczej 172,3 km 
- przyłączy    60,0 km 

- 7 pompowni strefowych na sieci wodociągowej, 
- 2 ujęcia wody, 
- 230,7 km sieci kanalizacyjnej, a w tym: 

- ogólnospławnej    35,6 km 
- na ścieki gospodarcze 178,8 km 
- przyłączy       0,0 km 
- dzierżawionej    16,3 km 

- 30 przepompowni ścieków, 
- 1 oczyszczalnię ścieków. 

Wszystkie osiedla na terenie miasta posiadają dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Z miejskiej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. korzystało 32.885 mieszkańców, 
tj. 95%. Z sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r. korzystało 33.717 mieszkańców, tj. 97,0%. 

 
W 2015 roku sporządzono wykaz nieruchomości na terenie miasta, które nie były podłączone 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie było to 542 nieruchomości. W 2019 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami MPGK przeprowadzili kontrole posesji 
odnośnie osadników bezodpływowych oraz możliwości podłączenie budynków do sieci 
miejskiej. Łącznie skontrolowano 325 posesji, w tym 163 z budynkami niezamieszkałymi 
i w budowie. W wyniku kontroli doszło do podpisania 9 umów na wywóz nieczystości płynnych 
z osadników bezodpływowych, 17 umów na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 
oraz wydano 24 warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. W 14 przypadkach stwierdzono, że w rejonie budynków brak jest sieci 
kanalizacyjnej, a budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Na 80 
posesjach zlokalizowane były budynki stare, przewidziane do rozbiórki (drewniane), 
gospodarcze lub były niezabudowane. W 18 zamieszkałych budynkach brak było wewnętrznej 
instalacji i osadników bezodpływowych, posiadały tylko ubikacje wolnostojące. 
 
2.3. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPGK Sp. z o. w Jaśle na lata 
2018-2020 

W drugim roku realizacji trzyletniego Planu w zakresie sieci wodociągowej prowadzono, ale 

jeszcze nie zakończono zadania inwestycyjne o łącznej długości 5.261 m, a w zakresie sieci 

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.873 m. W ramach w/w Planu prowadzono również 

modernizację sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 2.483 m.  

W strefowej przepompowni wody przy ul. Sobniowskiej przeprowadzono modernizację 
zestawu hydroforowego poprzez wymianę 4 pomp. 
Dodatkowo przeprowadzono modernizację odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Kraszewskiego, polegającą na remoncie 10 betonowych studni rewizyjnych. 
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Przeprowadzono również modernizację dwóch przepompowni ścieków. W przepompowni 
przy ul. Mickiewicza dokonano wymiany zbiornika, pomp i osprzętu, a w przepompowni przy 
ul. Żniwnej wymieniono pompy, armaturę i osprzęt.  
W przepompowniach przy ulicach: Nadbrzeżnej, 17-go Stycznia i Starowiejskiej wymieniono 
armaturę odcinającą, tj. zasuwy i zawory zwrotne, a w przepompowni przy ul. Hankówka  
przeprowadzono naprawę rozszczelnionego rurociągu tłocznego wykonanego z rur KO.  
W ul. 17-go Stycznia - boczna odtworzono nawierzchnię asfaltową w związku z zapadnięciem 
po wykonanej kilka lat temu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Zakupiono odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Ulaszowice z rur PVC  160 mm o długości 44 
m oraz odcinek kanalizacji sanitarnej przy ulicy Floriańskiej z rur PVC  200 mm o długości 
29 m. 
Od Zakładu Karnego w Jaśle przejęto sieć wodociągową na Osiedlu Hankówka wykonaną  
z rur PE o średnicy 110 mm i długości 994 m. 
Koszty poniesione przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Planu dla urządzeń 
wodociągowych wyniosły 1 mln 536,8 tys. zł., a dla urządzeń kanalizacyjnych 858,7 tys. zł.  

 

2.4. Podsumowanie 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 07.12.2017 r. Kontrole jakości dostarczonej wody zlecano Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Jaśle. Ścieki odprowadzone do rzeki Wisłoki odpowiadały wartościom 
dopuszczalnym wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.11.2014 r. (Dz. U. poz. 1800 
ze zm.). Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej umożliwia dalszą jej rozbudowę 
w przypadku konieczności wodociągowania i kanalizowania dalszych rejonów Miasta Jasła. 
Z istniejącego ujęcia wody na rzece Wisłoce zgodnie z pozwoleniem Spółka może rocznie 
pobierać maksymalnie 3.122.240 m3 wody, a w 2019 r. pobrano 2.396.180 m3, co stanowi 77% 
- pozostaje rezerwa w wysokości 23%. 
W 2019 r. odprowadzono łącznie 4.715.485 m3 oczyszczonych ścieków do rzeki Wisłoki, tj. 
średnio 12.919 m3/dobę, co stanowi 65% z 20.000 m3/dobę, tj. maksymalnej ilości ścieków, 
które Spółka może odprowadzić zgodnie z pozwoleniem w okresie bezdeszczowym - pozostaje 
rezerwa w wysokości 35%. 
  



Strona 76 z 190 
 

 

 

3. Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 

3.1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe 
 
3.1.1. Projekt Założeń Planu zaopatrzenia Miasta Jasła w ciepło, prąd i gaz  

 
3.1.1.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017, poz. 220 ze zm.); 
2) Uchwała RMJ Nr LVII/547/2014 z dnia 10 marca 2014 r. - Projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Jasła; 
Projekt był aktualizowany uchwałą RMJ Nr LVIII/603/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 

 
3.1.1.2. Opis Projektu Założeń Planu 

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze. W 2014 r. RMJ 

przyjęła Projekt założeń do Planu. Projekt sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na 

okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata. Głównym celem sporządzania gminnych 

projektów jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaopatrzenie w energię 

odbiorców przy możliwie najniższych kosztach oraz ograniczenie wpływu gospodarki 

energetycznej na środowisko naturalne. Projekt zawiera: ocenę stanu aktualnego 

i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej; zakres współpracy 

z innymi gminami. 

 
3.1.1.3. Zrealizowane zadania 

W ramach Projektu Założeń Planu do końca 2019 roku zrealizowano poniższe cele i zadania: 
1) Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców terenu Miasta Jasła 

z zachowaniem akceptowalnych parametrów ekologicznych i ekonomicznych.  
Publiczny Przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej dla obiektów miejskich i firm 
działających na terenie miasta na lata 2020-2021 Urząd Miasta przygotował 
i przeprowadził w połowie 2019 r. Zakończył się on sukcesem, gdyż pomimo znaczącej 
podwyżki cen energii elektrycznej, uzyskana średnia cena za 1MWh wyniosła 335,00 zł 
(w okresie 2018-2019 cena wynosiła 204,44 zł). Do grupy zakupowej zorganizowanej przez 
Miasto, składającej się głównie z JST dołączyli także poszczególni jasielscy przedsiębiorcy. 
Kluczową okazała się decyzja o umowie dwuletniej. Obecnie giełdowa cena 1 MWh 
przekracza 450,00 zł. Dzięki odważnej decyzji, Miasto i wielu przedsiębiorców 
przynajmniej do końca 2021 r. ma zabezpieczone przetargiem ceny niższe od obecnych 
taryfowych i rynkowych.  

2)  Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej się 
zabudowy na terenie miasta. 
W ramach realizacji zadania polegającego na zapewnieniu oświetlenia ulicznego 
obszarów z niedostatecznym oświetleniem w 2019 r. przeprowadzono inwestycje 
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polegające na budowie oświetlenia ulic: Wiśniowa, Krzywa, Towarowa – boczna, Polna, 
Krzyżowskiego, Plażowa (dwa stanowiska). W sumie powstało 60 nowych punktów 
oświetlenia (w 2018 r. było 25 nowych punktów). Na głównych drogach miasta Jasła, tj. 
ulicach: Jagiełły, Kościuszki, Szkolna, Grota Roweckiego, Baczyńskiego, Szopena, 
wymieniono 129 opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na nowoczesne, 
energooszczędne LED-owe. Zostały wykonane projekty na nowe obwody oświetlenia. 
Dotyczy to ulic: Działkowa, Starowiejska, Nadbrzeżna, Gądki, Witosa, Krzyżowskiego, 
Hankówka, Lwowska – boczna, Rzeczna, Faustyny Kowalskiej, Fabryczna, Jodłowa, 
Lipowa. 

3) Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszystkich etapach 
procesu zaopatrzenia w energię odbiorców. 
Działania obejmują zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach miejskich. 
Prowadzony jest bieżący nadzór nad zużyciem czynników energetycznych przez JST. 
Bieżąca kontrola faktur daje obraz zużycia i porównanie w stosunku do analogicznych 
okresów lat ubiegłych, co umożliwia natychmiastowe interweniowanie i eliminację 
nieprawidłowości w tym zakresie, m. in. obniżanie mocy zamówionej, czy instalowanie 
układów kompensacji mocy biernej w przypadku pojawienia się znaczących kwot za tzw. 
energię bierną pojemnościową. 

4) Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne 
zidentyfikowane możliwości. 
W ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” oraz podpisanej 
umowy o dofinansowanie projektu, współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 zrealizowano inwestycję obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznych 
na obiektach: Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Przedszkola Miejskiego Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 4 (budynek B), Przedszkola 
Miejskiego Nr 13. Zainstalowana moc wszystkich instalacji to 104,4 kW. 

5) Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej. 
Na bieżąco udzielane są porady techniczno-eksploatacyjne kierownikom jednostek 
miejskich odnośnie ekonomiki eksploatacji urządzeń energetycznych, przepisowej ich 
eksploatacji, odnośnie doboru nowo zakupywanych urządzeń, czy też w planowaniu 
remontów w zakresie uwzględnienia w nich instalacji energetycznych.  
Energetyk Miejski udziela też porad i odpowiada na zadane pytania zainteresowanych 
mieszkańców w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, przepisów eksploatacji, 
doboru urządzeń o właściwych parametrach, taryf energetycznych dostosowanych do 
potrzeb, na temat nowoczesnych źródeł światła i na temat OZE, a także o możliwościach 
skorzystania z dopłat w tym zakresie. Udzielane informacje i porady dotyczą 
nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków itp.  
 

3.1.1.4. Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Ze względu na ograniczoną moc oraz okresową generację, głównie podczas trwania sezonu 
grzewczego, źródła generacji energii elektrycznej zlokalizowane na terenie Jasła nie mają 
większego znaczenia w bilansie zasilania obszaru. Również w okolicach miasta brak jest 
znaczących źródeł wytwórczych energii elektrycznej. W tej sytuacji obszar, na którym 
położone jest Jasło zasilany jest głównie z Krajowej Sieci Przesyłowej. Linie 
elektroenergetyczne sieci rozdzielczej WN zasilające elektroenergetyczne systemy 
dystrybucyjne na obszarze Jasła są powiązane z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym 
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w stosunkowo odległych punktach przyłączenia. Lokalna sieć rozdzielcza SN jest przyłączona 
do sieci 110 kV w elektroenergetycznych stacjach transformatorowych 110/30/15 kV GPZ 
Niegłowice oraz 110/15 kV GPZ Hankówka. Ponadto możliwości transformacji WN/SN 
zapewniają stacje abonenckie należące do lokalnych operatorów systemu dystrybucyjnego, 
którzy przejęli na siebie zasilanie najpoważniejszych odbiorców przemysłowych na terenie 
Jasła. Bezpieczeństwo zasilania obszaru dodatkowo poprawia przebiegająca przez Jasło linia 
elektroenergetyczna SN 30 kV relacji: Krosno – Niegłowice – Równe, zapewniająca możliwości 
rezerwowego zasilania w przypadku awarii linii 110 kV, bądź wynikającej z innych przyczyn 
niemożności korzystania z normalnego układu pracy sieci WN.  

 

3.1.1.5. Ocena stanu systemu gazowniczego 

Zaopatrzenie Miasta Jasło w gaz ziemny realizowane jest z krajowego systemu przesyłowego 
OGP GAZ-SYSTEM gazociągiem wysokiego ciśnienia MOP 3,43 MPa, DN 300 relacji Wygoda - 
Warzyce wraz z odgałęzieniami do 4 SRP I. Ze względu na możliwość dwukierunkowego 
zasilania gazociągów przesyłowych (praca rewersyjna) zapewnione jest bezpieczeństwo 
dostaw gazu dla terenu miasta. Z danych przekazanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego wynika, iż na analizowanym obszarze nie występują zagrożenia w dostawie 
gazu sieciowego dla istniejących odbiorców, gdyż sieć gazowa rozdzielcza jest rozbudowana 
w takim stopniu, by zagwarantować pewne i niezawodne dostawy paliwa gazowego. System 
gazowniczy pokrywa całkowicie zapotrzebowanie odbiorców na gaz sieciowy. Dystrybutor 
wskazuje na brak ograniczeń rozbudowy istniejącej sieci gazowej, jak i przyłączenia nowych 
odbiorców do tej sieci, ze względu na rezerwy przepustowości. Stan techniczny sieci 
gazowniczej na terenie miasta jest dobry, co wpływa na pewność dostaw paliwa gazowego 
oraz bezpieczeństwo użytkowników. W latach 2005 – 2011 przeprowadzono kompleksową 
modernizację sieci gazowej w centrum Jasła.  

 
3.1.1.6. Ocena stanu systemu zaopatrzenia w ciepło 

Zaopatrzenie odbiorców Miasta w ciepło realizowane jest przy wykorzystaniu: 
a) miejskiego systemu ciepłowniczego (m.s.c.) zasilanego z Ciepłowni Hankówka należącej 

do MPGK Sp. z o.o., 
b) lokalnych systemów ciepłowniczych (l.s.c.) zasilanych z: kotłowni gazowej MPGK przy ul. 

Rafineryjnej, źródła GAMRAT Energia Sp. z o.o. i źródła Orion Engineered Carbons 
Sp. z o.o., 

c) gazu ziemnego przesyłanego sieciami, zasilającego kotłownie lokalne i obiekty 
indywidualne, 

d) węgla kamiennego spalanego w kotłowniach obsługujących obszary lokalne lub 
pojedyncze obiekty oraz piecach i kotłowniach indywidualnych, 

e) energii elektrycznej, 
f) urządzeń spalających inne paliwa niż wyżej wymienione, 
g) źródeł energii odnawialnej. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla pokrycia potrzeb grzewczych i wytwarzania c.w.u. na terenie 
Miasta Jasła oszacowano na około 165,89 MW (widoczne tendencje spadkowe). Roczne 
zużycie ciepła, wyrażone jako roczne zapotrzebowania energii u odbiorców na terenie miasta 
oszacowano na około 1.279 TJ (tendencje spadkowe). 
Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów 
zlokalizowanych w Jaśle, niebędących podłączonymi do systemu ciepłowniczego lub 
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gazowniczego, jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny, w tym również złej 
jakości, np. muły węglowe. Procesy spalania tych paliw w urządzeniach małej mocy, o niskiej 
sprawności średniorocznej, bez systemów oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), 
są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka, takich jak: CO, SO2, NOx, 
pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem oraz węglowodory alifatyczne, a także 
metale ciężkie. Problem na terenie miasta stanowi „niska emisja” pochodząca głównie 
z ogrzewania piecami węglowymi i kotłowni indywidualnych. W tym kontekście istotne jest ze 
strony władz miasta prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie modernizacji 
i stymulowania modernizacji ogrzewań indywidualnych. Utrudnieniem w przeprowadzeniu 
inwentaryzacji obiektów „niskiej emisji" jest fakt, że obiekty stanowiące jego źródło to głównie 
własność osób fizycznych. Stanowi to znaczące ograniczenie możliwości dojścia do 
szczegółowej i wiarygodnej informacji na temat źródeł „niskiej emisji” na terenie miasta. 
 

3.1.7. Podsumowanie 
Efektem prowadzonych przez Stanowisko Energetyka Miejskiego wielopłaszczyznowych 
działań skierowanych na zmniejszenie stopnia energochłonności jest znaczne, niżej opisane, 
obniżenie wydatków budżetowych. 
W zakresie oświetlenia ulicznego przed rozpoczęciem działań zmierzających w kierunku 
energooszczędności i nowoczesnych rozwiązań, Miasto zużywało 2.961 MWh energii, co 
kosztowało budżet Miasta 1 mln 418 tys. zł. W 2018 r. zużyto już tylko 1.610 MWh za kwotę 
734 tys. zł. W 2019 zanotowano dalszy, niewielki, ale jednak spadek zużycia, pomimo kilku 
inwestycji w oświetlenie uliczne i kilkuprocentowy wzrost ilości punktów świetlnych. Zużyto 
w tym okresie tylko 1.602 MWh za kwotę 697 tys. zł. 
Przedszkola miejskie zużywały rocznie około 123.000 kWh energii elektrycznej. W 2019 r. po 
działaniach modernizacyjnych i edukacyjnych zużycie spadło do 98.000 kWh rocznie. Szkoły 
zużywały ponad 500.000 kWh, w 2019 roku 390.000 kWh. Miejskie obiekty użyteczności 
publicznej jeszcze w 2017 r. pochłonęły prawie 476.000 kWh, a w 2019 r. 460.000 kWh (efekt 
może mniejszy, ale wynika to ze specyfiki tych jednostek, jak obsługa imprez itp., co 
uniemożliwia znacząco ograniczyć zużycie). Obiekty sportowo rekreacyjne zużywały jeszcze 
w 2015 r. aż 1.041.000 kWh, a w 2019 już tylko 839.000 kWh, mimo ich rozbudowy i rozwoju 
(powstał Ośrodek Sportów Walki, boiska i korty pozyskały oświetlenie). Sumarycznie obiekty 
miejskie zużywały 4.813 MWh, co dla budżetu Miasta było dużym obciążeniem finansowym 
na poziomie 2 mln 700 tys. zł, aby w 2019 r. zmniejszyć zużycie do 3.391 MWh i obniżyć koszty 
do około 1 mln 700 tys. zł. 
W zakresie energii cieplnej efekty są może nieco mniej spektakularne, ale również znaczące. 
Przedszkola przed działaniami modernizacyjnymi zużywały około 2.200 GJ energii cieplnej, 
a w 2019 r. już tylko 1.373 GJ. W szkołach energochłonność cieplna była na poziomie 8.500 GJ, 
a w 2019 r. 6.800 GJ. Obiekty użyteczności publicznej zużywały ponad 6.000 GJ rocznie, 
a w 2019 r. zapotrzebowanie spadło do 3.147 GJ. Obiekty sportowe jeszcze w 2016 r. zużyły 
na potrzeby ogrzewania prawie 7.200 GJ, a w 2019 r. niecałe 6.600 GJ. Sumaryczny spadek 
zużycia ciepła poprzez ww. działania wyniósł z prawie 6.000 GJ w 2019 r. tj. ok. 25%. 
Reasumując, koszty zużycia czynników energetycznych (energia elektryczna, ciepło) przez 
miejskie obiekty użyteczności publicznej wynosiły w 2015 roku 4 mln 329 tys. zł. Natomiast 
w 2019 r. koszty obciążające budżet Miasta zmniejszyły się do wysokości 3 mln 378 tys. zł , tj. 
o ok. 22%.  
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3.2. Zaopatrzenie Miasta w ciepło przez MPGK Sp. z o.o. 
3.2.1. Informacja o zrealizowanych usługach 

Zaopatrywaniem Miasta Jasła w ciepło zajmuje się głównie MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. 

W 2019 roku Ciepłownia należąca do MPGK Sp. z o.o.: 

- wyprodukowała: 203.390,00 GJ (spadek o 1,00 %), 

- sprzedała: 164.701,00 GJ (spadek o 3,47%), w tym dla: 

- budownictwa mieszkaniowego: 113.845,00 GJ (spadek o 3,12%), 

- przemysłu: 16.020,00 GJ (spadek o 10,89%), 

- pozostałych odbiorców (obiekty użyt. publicznej): 34.836,00 GJ (spadek o 0,84%). 
 

3.2.2. Stan aktualny sieci ciepłowniczej 
Spółka dysponuje dwoma centralnymi kotłowniami (jedna węglowa, jedna gazowa) 

o zdolności energetycznej 45,9 MW. Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 20.088,0 m, 

przy czym 14.519,0 m wykonana jest w technologii preizolowanej. 

 
3.2.3. Inwestycje sieciowe zrealizowane w 2019 r. 

Zadania sieciowe wykonane w 2019 r.: 
1) Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 34 

w Jaśle: 
 w technologii podziemnych rur preizolowanych: 2 x  76,1/140 – 12,1 m, 

 w technologii podziemnych rur preizolowanych: 2 x  60,3/125 - 59,9 m. 
Koszt wykonania przyłącza wyniósł 56.940,56 zł netto. 

2) Budowa kompaktowego węzła cieplnego o mocy: c.o. – 85 kW i c.w.u. – 40,8 kW do 
budynku przy ul. 3 Maja 33. 
Koszt całkowity wykonania węzła z montażem przez pracowników Ciepłowni wyniósł 
47.176,44 zł netto. 

3) Budowa kompaktowego węzła cieplnego o mocy: c.o. – 250 kW i c.w.u. – 90,3 kW do 
budynku przy ul. Mickiewicza 5. 
Koszt całkowity wykonania węzła z montażem przez pracowników Ciepłowni wyniósł 
62.426,35 zł netto. 

4) Budowa kompaktowego węzła cieplnego o mocy: c.o. – 230 kW i c.w.u. – 105,6 kW do 
budynku przy ul. Kołłątaja 2. 
Koszt całkowity wykonania węzła z montażem przez pracowników Ciepłowni wyniósł 
61.692,25 zł netto. 

5) Budowa kompaktowego węzła cieplnego o mocy: c.o. – 110 kW i c.w.u. – 70 kW do 
budynku przy ul. 3 Maja 34 (klatki 1-3 TBS). 
Koszt całkowity wykonania węzła z montażem przez pracowników Ciepłowni wyniósł 
53.563,50 zł netto. 

6) Budowa kompaktowego węzła cieplnego o mocy: c.o. – 80 kW i c.w.u. – 50 kW do budynku 
przy ul. 3 Maja 34 (klatki 4-6 JSM). 
Koszt całkowity wykonania węzła z montażem przez pracowników Ciepłowni wyniósł 
52.873,83 zł netto. 

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznych: 
1) Przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach: Kościuszki 31, 53, 57  

i Słowackiego 14 za kwotę 10.000,00 zł netto; 
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2) Sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicach: Mickiewicza 5, 5a, Słowackiego 5, 8, 
Franciszkańskiej 1, 2 za kwotę 14.200,00 zł netto. 

 
3.2.4. Zamierzenia inwestycyjne  

1) Wymiana izolacji z technologii tradycyjnej na ciepłociągu o średnicy DN 400 na długości 422 
m na wysokiej i niskiej estakadzie wzdłuż wałów rzeki Jasiołki (w okolicy ul. Konopnickiej) 
na izolację z pianki poliuretanowej. 

2) Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla „Zielona Kotlina”. 
Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 40–150 mm na długości 
ok. 1,2 km w rejonie ul. Na Kotlinę w celu dostawy ciepła dla projektowanych budynków 
mieszkalno-usługowych. W latach 2015-2016 r. wykonano odcinek sieci ciepłowniczej 
w technologii rur preizolowanych o długości 71,7 m, pozostałe roboty budowlane 
prowadzone będą etapowo w latach 2020 – 2021. 

3) Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 460 m do 12 budynków 
wielorodzinnych. 

4) Budowa kotła gazowego o mocy 8 MW. 
 

3.2.5. Budowa instalacji kogeneracyjnej  

Instalacja budowana w ramach inwestycji pn. „Budowa niezależnej instalacji układu 
kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni „Hankówka” w Jaśle” i współfinansowana ze 
środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIS.01.06.01-00-0017/18 będzie samodzielnym 
źródłem wytwarzającym energię elektryczną i cieplną zabudowanym z dwóch 
wysokosprawnych agregatów kogeneracyjnych (silników spalinowych) zasilanych gazem 
ziemnym wysokometanowym, o maksymalnej mocy cieplnej 2,3 MWt i elektrycznej 1,99 MWe 
każdy. Całkowita sprawność układu kogeneracyjnego wyniesie ok. 89,1%. Nominalna moc 
wprowadzona w paliwie: 10,5 MW. System kogeneracyjny wyposażony będzie w stację 
transformatorową 15/0,4 kV, układy zabezpieczeń i sterowania, układy kondycjonowania 
paliwa i spalin. Nowa instalacja nie będzie powiązana technologiczne z istniejącą ciepłownią 
węglową. Instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej będzie wyposażona we własny, 
niezależny układ pomp sieciowych wtłaczających nośnik ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz własną, niezależną stację uzdatniania i uzupełniania wody sieciowej. Planowana roczna 
produkcja energii elektrycznej wyniesie około 25,9 GWh, a produkcja ciepła w kogeneracji: 
102,24 TJ. Wyprodukowana energia elektryczna wyprowadzona będzie w całości do sieci PGE. 
Energia cieplna oddawana będzie do miejskiego systemu ciepłowniczego. Instalacja działać 
będzie w systemie pracy całorocznej. 
Wykonawca instalacji deklaruje zakończenie inwestycji do końca grudnia 2020 r.  

 

3.2.6. Podsumowanie 

Do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej można przyłączyć obiekty o mocy zamówionej do 7 MW 
znajdujące się w rejonie osiedli: Śródmieście, Mickiewicza, Kopernika, Ulaszowice. Część ulic 
w obrębie w/w osiedli znajduje się w bezpośrednim obszarze oddziaływania sieci 
ciepłowniczej i wymaga jedynie dogęszczenia infrastruktury, a do zaopatrzenia w ciepło 
systemowe pozostałych należałoby rozbudować sieć rozdzielczą wraz z przyłączami. 
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Z uwagi na znaczący udział sieci preizolowanych (72,3%) i zmodernizowanej napowietrznej 
estakady (6,9%) Miejska Sieć Ciepłownicza zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
dostaw energii cieplnej dla odbiorców. 
 

 

4. Lokalny transport zbiorowy 
 

Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z zapewnieniem lokalnego transportu 
zbiorowego mieszkańcom Jasła wykonywał poprzez utworzoną miejską spółkę komunalną 
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. (MKS) oraz poprzez spółkę PGZK-Jasiel 
Sp. z o.o., która należy do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie 
Jasielskim. Miasto Jasło jest członkiem ww. Związku.  
 

4.1. Zadania realizowane przez MKS w Jaśle Sp. z o.o. 

 
4.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania MKS  

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. działała w oparciu o następujące akty 
prawne: 
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.); 
2) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 t.j. 

ze zm.); 
3) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 

t.j. ze zm.); 
4) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 t.j. ze zm.); 
5) Akt Założycielski Spółki z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 
4.1.2. Prezentacja MKS 

Spółka powstała w grudniu 2018 r. w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. MKS w Jaśle Sp. z o.o. została wpisana 
do KRS 31.12.2018 r. pod nr KRS 0000764713. MKS jest jednoosobową spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem według stanu na 31.12.2019 r. (100% 
udziałów) było Miasto Jasło. Spółka zatrudniała 56 osób. Na wykonywanie transportu 
publicznego posiada następujące koncesje i zezwolenia: zaświadczenie na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego – 22, zezwolenie na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1, koncesja na obrót paliwami ciekłymi 
– 1. MKS obsługiwała pasażerów na łącznie 22 liniach o długości 363 km (w 2018 roku ZMKS 
obsługiwał 30 linii o długości 274 km), w tym na 9 liniach miejskich o długości 48 km i 13 liniach 
pozamiejskich o długości 315 km. Spółka posiadała 29 autobusów, których średni wiek wynosił 
19,28 lat. 
 

4.1.3. Realizacja zadań przez MKS w 2019 roku 



Strona 83 z 190 
 

 

 

W 2019 roku MKS na dobrym poziomie świadczyła usługi w zakresie transportu osób. 
W okresie styczeń-marzec 2019 roku Spółka świadczyła usługi w zakresie przewozu osób na 
terenie miasta oraz na obszarze pięciu gmin, z którymi miasto zawarło porozumienia (Brzyska, 
Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Tarnowiec). Natomiast od kwietnia 2019 roku na tym samym 
obszarze Spółka świadczyła usługi w ramach Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego. 
Na wszystkich liniach autobusy przejechały łącznie 940.451 km (w 2018 r. autobusy ZMKS 
przejechały 885.564 km), w tym na liniach miejskich – 472.674 km, a na liniach pozamiejskich 
– 467.777 km. Spółka przewiozła łącznie 1.136.000 pasażerów (w 2018 r. ZMKS przewiózł 
łącznie 1.099.069 pasażerów), z czego 571.000 osób to mieszkańcy Jasła, a 565.000 to osoby 
spoza Jasła.  
Z racji wykonywania usług transportu osób w 2019 roku Spółka otrzymała dopłaty w łącznej 
wysokości 3.469.528,73 zł, z czego w okresie styczeń-marzec 2019 roku – 781.666,94 zł 
z Urzędu Miasta w Jaśle, a okresie kwiecień-grudzień 2019 roku – 2.687.861,79 zł 
od Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego.  
Ponadto MKS świadczyła inne usługi w zakresie: przewozu osób dla innych jednostek 
gospodarczych i osób fizycznych, napraw warsztatowych sprzętu samochodowego, sprzedaży 
oleju napędowego na własnej ogólnodostępnej stacji paliw, reklam, wynajmu pomieszczeń. 
W 2019 roku Spółka zrealizowała niżej wymienione inwestycje i remonty:  

a) zakup czterech używanych autobusów, 
b) zainstalowanie w dwóch autobusach klimatyzacji, 
c) częściowy remont placu manewrowego, 
d) uruchomienie komercyjnej stacji paliw, 
e) remont części dachu na pawilonie, 
f) uporządkowanie terenu zielonego (nasadzenia) od ulicy ks. Piotra Skargi, 
g) niwelacja i oczyszczenie terenu oraz utwardzenie części ulicy Hutniczej. 

 
4.1.4. Planowane działania podnoszące standard świadczonych usług 

W 2020 roku MKS w Jaśle Sp. z o.o. planuje realizację poniższych działań, które podniosą 
standard świadczonych przez Spółkę usług: 

 a) zakup używanych autobusów (cztery do sześciu sztuk) oraz wprowadzenie do ruchu 
kolejnych pojazdów niskopodłogowych, 

 b) uruchomienie Punktu Obsługi Klienta, 
 c) modernizacja warsztatu naprawczego, 
 d) modernizacja stacji paliw, 
 e) restauracja zabytkowego autobusu i stworzenie wystawy z okazji 60-lecia komunikacji 

miejskiej w Jaśle. 
 

4.2. Zadania realizowane przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. 

 
4.2.1. Podstawy prawne funkcjonowania Związku 

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim działa na podstawie 

poniższych przepisów prawnych: 

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 

z póź. zm.); 
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2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 5. poz. 13 z póź. zm.); 

3) Statut Związku z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podkarpackiego, poz. 1737). 

 
4.2.2. Prezentacja Związku 

Członkami Związku są: Powiat Jasielski, Miasto Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gminy: 
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. 
Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. Przewodniczącym 
Zgromadzenia w 2019 roku był Ryszard Pabian – BMJ. Funkcję wykonawczą Związku pełni 
Zarząd Związku. Przewodniczącym Zarządu był Stanisław Pankiewicz –Wicestarosta Jasielski. 
Funkcję kontrolną organów Związku pełni Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej był Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec. Bieżącymi sprawami Związku zajmuje się 
Biuro Związku. Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim w roku 2019 
realizował przewozy użyteczności publicznej na obszarze swojej działalności w ramach 28 linii, 
w tym na 7 liniach miejskich, a także na liniach z nimi skorelowanymi. Przewozy realizowane 
były przez dwóch operatorów, tj. PGZK-Jasiel Sp. z o.o. – podmiot, który stał się własnością 
Związku oraz przez MKS w Jaśle Sp. z o.o. Oprócz przychodów z biletów działalność operatorów 
finansowane były: ze składek uczestników Związku, dopłat z Funduszu rozwoju połączeń 
autobusowych oraz rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 
ulg ustawowych. Działalność Związku jako Organizatora zapewniała nieprzerwane świadczenie 
usług transportowych na terenie całego powiatu, co jest szczególnie ważne dla placówek 
oświatowych, służby zdrowia, zakładów pracy, handlu itp. Wysokość realizowanego budżetu 
w roku 2019 wynosiła 6.705.771,29 zł, natomiast wysokość składek poniesionych przez Miasto 
Jasło na rzecz Związku wyniosła 1.789.463,54 zł. 

 
4.2.3. Zadania zrealizowane przez Związek w 2019 roku 

W 2019 roku Związek realizował następujące zadania i przedsięwzięcia: 

1) Opracowany został Plan Transportowy i dokonano jego konsultacji społecznych. 
27 lutego 2020 r. Plan został uchwalony przez Zgromadzenie Związku. 

2) Na bieżąco dokonywane były zmiany w rozkładach jazdy polegające na dostosowaniu 
oferty przewozowej do realnych potrzeb ludności, a także uruchamiane były nowe 
połączenia na obszarach dotychczas wykluczonych komunikacyjnie. Komunikacją 
obejmowane były również obszary, na których lokalizowane były nowe przystanki 
autobusowe. 

3) Czyniono starania mające na celu podjęcie współpracy z sąsiednimi samorządami  
w kwestiach transportu publicznego. W 2020 roku finalizowane będzie stosowne 
porozumienie z Gminą Szerzyny. 

4) Realizowano prace nad przygotowaniem docelowego modelu współpracy z innymi 
podmiotami działającymi na rynku przewozu osób. 

5) Operatorzy Związku zrealizowali następujące usługi: 
1. Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 

Zadania zrealizowane przez Spółkę zostały opisane w niniejszym punkcie w podpunkcie 
4.1. 

2. PGZK Jasiel Sp. z o.o. 
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a) liczba przewiezionych pasażerów: 

 bilety jednorazowe –  585.321, 

 bilety okresowe -           36.216, 

 bilety miesięczne -       832.800; 
b) liczba zrealizowanych wozokm. – 2.355.967; 
c) liczba zatrudnionych pracowników – 87, w tym 53 kierowców; 
d) liczba stacjonarnych punktów sprzedaży biletów – 1; 
e) pozostałe usługi: przewóz osób dla innych jednostek, usługi warsztatowe, sprzedaż 

oleju napędowego, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń. 
 

4.3. Podsumowanie 
Od kwietnia 2019 roku Miasto Jasło realizuje swoje zadania związane z zapewnieniem 
lokalnego transportu zbiorowego poprzez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny 
w Powiecie Jasielskim. Związek realizuje zlecone zadania poprzez dwie spółki, tj. PGZK-Jasiel 
i MKS. Na rzecz Związku Miasto Jasło wnosi opłaty członkowskie oraz rekompensaty 
poniesionych kosztów w związku świadczeniem usług transportu zbiorowego. W 2019 roku 
MKS przewiózł łącznie o 4% więcej pasażerów (na mniejszej liczbie linii) w stosunku do roku 
ubiegłego, przy czym o 8% spadła liczba przewiezionych mieszkańców Jasła. Mając na uwadze 
stan taboru, którym dysponuje MKS, bardzo ważnym są podjęte przez samorząd miejski 
działania związane z opracowaniem Strategii rozwoju eletromobilności dla Jasła. Przyjęta 
strategia umożliwi występowanie z wnioskami o uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu 
nowoczesnych, ekologicznych autobusów. Równie ważnym elementem mającym wpływ na 
poziom świadczonych usług transportu zbiorowego w Jaśle oraz w Powiecie Jasielskim ma plan 
budowy Centrum Komunikacyjnego JASŁO, które będzie miało charakter multimodalnego 
węzła osobowego transportu zbiorowego.  
 

 
5. Utrzymanie czystości i porządku 

 
5.1. Utrzymanie czystości na miejskich ulicach, chodnikach, placach 

5.1.1. Zimowe utrzymanie porządku 
5.1.1.1. Ulice 

W zakresie zimowego utrzymania ulic Miasto Jasło zostało podzielone na dwanaście 

poniższych stref: 

Lp. Nazwa strefy Długość ulic  
[m] 

Koszt utrzymania  
[zł] 

1. Centrum Wschód 
(Os. Śródmieście) 

14.100 41.800,00 

2. Centrum Zachód 
(Os. Kopernika, Mickiewicza) 

16.000 35.500,00 

3. Os. Hankówka 18.200 30.200,00 

4. Os. Bryły, Kaczorowy 13.800 30.800,00 

5. Os. Brzyszczki 8.700 19.700,00 
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Lp. Nazwa strefy Długość ulic  
[m] 

Koszt utrzymania  
[zł] 

6. Os. Ulaszowice 14.100 28.500,00 

7. Os. Krajowice 10.000 21.000,00 

8. Os. Gądki, Rafineryjne 10.300 26.000,00 

9. Os. Niegłowice 6.000 17.800,00 

10. Os. Żółków 3.400 9.100,00 

11. Os. Sobniów 11.00 21.900,00 

12. Os. Górka Klasztorna 12.000 27.100,00 

Razem 137.600 309.400,00 

 
W 2019 roku łącznie w zimowym utrzymaniu Miasta Jasła było 137,6 km dróg, a koszt ich 
utrzymania wyniósł 309, 4 tys. zł (w 2018 koszt wynosił 422,9 tys. zł). 

 

5.1.1.2. Chodniki, ciągi piesze, przejścia dla pieszych 

W zakresie zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych i przejść dla pieszych Miasto 

Jasło zostało podzielone na pięć poniższych stref: 

Lp. Nazwa strefy Powierzchnia 
oczyszczana 

[m2] 

Koszt 
utrzymania 

[zł] 

1. Centrum Wschód (Os. Śródmieście)  22.600 91.400,00 

2. Centrum Zachód (Os. Kopernika, Mickiewicza) 24.800 105.600,00 

3. 
Strefa I (Os. Gamrat, Os. Krajowice, Os. Bryły, 
Os. Kaczorowy, część Os. Mickiewicza, część Os. 
Ulaszowice) 

20.870 86.100,00 

4. 
Strefa II (Os. Gądki, Os. Rafineryjna, Os. 
Niegłowice, Os. Żółków, Os. Górka Klasztorna, 
część Os. Kopernika) 

20.440 84.000,00 

5. 
Strefa III (Os. Sobniów, Os. Hankówka, 
Os. Brzyszczki, część Os. Ulaszowice) 

12.600 69.900,00 

Razem 101.300 437.000,00 

W 2019 roku łącznie w zimowym utrzymaniu Miasto Jasło miało 101,3 tys. m2 chodników, 
ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a koszt ich utrzymania wyniósł 437, 0 tys. zł (w 2018 roku 
koszt wynosił 454,3 tys. zł). 

 
5.1.1.3. Sprzątanie po okresie zimowym 

W zakresie oczyszczania po okresie zimowym miejskich ulic posiadających krawężniki Miasto 
Jasło zostało podzielone na dwie poniższe strefy: 
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Lp. Strefa 
Długość  

[km] 
Powierzchnia 

[m2] 

Koszt 
utrzymania 

[zł 

1. 
Strefa I (Oś. Śródmieście, 
Kopernika, Mickiewicza) 

62,6 56.410  58.100,00 

2.  Strefa II (pozostałe osiedla) 40,0 36.200 38.000,00 

Razem 102,6 92.610  96.100,00 

 

W 2019 roku na oczyszczenie ulic posiadających krawężniki po okresie zimowym wydatkowano 
łącznie 96,1 tys. zł (w 2018 roku koszt wynosił 88,0 tys. zł). 

 

5.1.2. Letnie utrzymanie porządku 

5.1.2.1. Ulice 

Miejskie ulice posiadające krawężniki były oczyszczane mechanicznie. W poniższej tabeli 
pokazano częstotliwość mechanicznego oczyszczania miejskich ulic wraz wielkością 
oczyszczanej powierzchni. 
 

Lp. Częstotliwość oczyszczania 
Długość ulic 

[km] 

1. 
Co drugi dzień 
(poniedziałek, środa, piątek) 

34,5  

2.  Raz w tygodniu  
wtorek 29,2 

czwartek 27,2 

3. Raz w miesiącu 7,0 

 

Na letnie oczyszczanie ulic posiadających krawężniki w 2019 roku wydatkowano kwotę 
256, 2 tys. zł (w 2018 roku była to kwota wynosząca 285,7 tys. zł). 
 
Natomiast ulice bez krawężników były oczyszczane ręcznie oraz koszono pobocza. W ten 
sposób oczyszczano ulice na osiedlach: Hankówka, Brzyszczki, Ulaszowice, Krajowice, Bryły, 
Gądki, Niegłowice, Sobniów, Górka Klasztorna. Łączna długość cyklicznie oczyszczanych ulic 
bez krawężników wyniosła 36 km. Prace te wykonywali pracownicy interwencyjni. Koszt 
dwukrotnego koszenia poboczy wynosił 18,0 tys. zł. 
 

5.1.2.2. Chodniki, ciągi piesze, place i przystanki 
W zakresie oczyszczania miejskich chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków 
autobusowych Miasto Jasło zostało podzielone na siedem poniższych stref:  
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Lp. Strefa 
Częstotliwość 
oczyszczania 

Oczyszczana 
powierzchnia 

[m2] 

Koszt 
utrzymania 

[zł] 

1. 
Strefa centrum (Os.: 
Śródmieście, os. Kopernika, 
część osiedla Mickiewicza) 

Codziennie 30.900 98.600,00  

2. 

Strefa I (Os.: Gamrat, 
Krajowice, Bryły, Kaczorowy, 
część Os. Kopernika, 
część Os. Ulaszowice) 

Raz w tygodniu  
w ramach 
potrzeb 

20.000 

82.300,00 
3. 

Strefa II (część Os. Kopernika, 
Os.: Gądki, Rafineryjna, 
Niegłowice, Żółków, Górka 
Klasztorna) 

Raz w tygodniu  
w ramach 
potrzeb 

21.600 

4. 
Strefa III (Os.: Sobniów, 
Hankówka, Brzyszczki, 
Ulaszowice) 

Raz w tygodniu 12 .000 

5.  
Ulice i drogi: Fabryczna, 
Przemysłowa, 3KZ, 5KZ 

Raz na miesiąc 9.740 

6. 
Utrzymanie porządku 
na terenie MOSIR-u  
(Dni Jasła) 

29-30.06.2019 r. 20.500 4,500,00 

7. 
Utrzymanie porządku Rynku 
(Dni Wina) 

24-25.08.2019 r. 20.000 4.500,00 

Razem 189.900,00 

 

W 2019 roku łącznie w letnim utrzymaniu Miasto Jasło miało 134,7 tys. m2 chodników, ciągów 
pieszych i przejść dla pieszych, a koszt ich utrzymania wyniósł 189,9 tys. zł (w 2018 roku koszt 
wynosił 143,1 tys. zł). 
 
5.2. Kosze uliczne 
W ramach działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła 
opróżniano i utrzymywano kosze uliczne (439 szt.). Kosze uliczne w centrum miasta 
opróżniane były codziennie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych, na 
pozostałych terenach kosze były opróżniane co dwa tygodnie. Utrzymywanie koszy 
obejmowało również wymianę starych koszy na nowe oraz montaż koszy w nowych miejscach. 
W 2019 r. wymieniono 25 koszy ulicznych wykonanych z tworzywa sztucznego, które uległy 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Ponadto zakupiono 16 koszy ulicznych o pojemności 63 l oraz 
12 koszy betonowych o poj. 70 l. Kosze te zostały zakupione na potrzeby uzupełnień w miejsca, 
gdzie uległy zniszczeniu lub w obrębie tworzonych nowych ciągów pieszych w 2020 r. 
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5.3. Usuwanie padłych zwierząt 

Na terenie Miasta Jasła w 2019 r. tak, jak w poprzednich latach, na bieżąco były usuwane padłe 
zwierzęta z terenów będących w zarządzie miasta Jasła. Usługa ta była świadczona przez 
uprawnione podmioty. W 2019 r. usunięto i unieszkodliwiono łącznie 94 padłych zwierząt 
(w 2018 roku usunięto 40 padłych zwierząt). 
 
5.4. Realizacja zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 
5.4.1. Podstawa prawna 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadnia te realizowane były w oparciu 
o następujące przepisy prawne: 
1) Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze 

zm.); 
2) Uchwała RMJ Nr VII/45/2019 z dnia 04.03.2019 r. - Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2019 
roku. 

 

5.4.2. Krótki opis Programu 

Program ten jest każdego roku uchwalany przez RMJ w terminie do 31 marca. Program ten 
obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 
9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów. 

 

5.4.3. Zrealizowane zadania w 2019 roku 

Miasto Jasło w celu pełnej realizacji Programu zawarło umowy na realizację poszczególnych 
zadań z uprawnionymi podmiotami, tj.: 

1) Umowa na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących 
z terenu Miasta Jasła; W 2019 r. nie przekazano żadnego zwierzęcia do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. Zwierzęta, które wyłapywano z terenu Miasta Jasła, jako zwierzęta 
bezdomne, umieszczane były w tzw. Punkcie Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt 
(Punkt). Własny Punkt umożliwia poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli 
dla wyłapanych zwierząt, bez konieczności umieszczania ich w schronisku. Takie 
rozwiązanie przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach. Metoda ta sprawdza się od 
kilku lat. Punkt wyposażony jest w 9 kojców dla bezdomnych psów wyłapywanych na 
terenie Miasta Jasła. Ponadto Punkt posiada małą kociarnię, dzięki której Miasto ma 
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możliwość przetrzymywania kotów, czy to w celu poszukiwania dotychczasowych lub 
nowych właścicieli, czy przetrzymywania kotów wolno żyjących po wykonanych zabiegach 
kastracji. W 2019 r. przeprowadzano prace modernizacyjne Punktu – utwardzono podłoże 
w kojcach dla psów, w obrębie Punktu wykonano chodnik z kostki brukowej, ułożono 
kostki chodnikowe wewnątrz kojców, wykonano zadaszenie nad kojcami. 

2) Umowa na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które ucierpiały 
w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Jasła oraz zwierzętom bezdomnym 
przebywającym pod tymczasową opieką Miasta Jasła; W 2019 r. konieczne było 
zapewnienie opieki weterynaryjnej 119 zwierzętom. 

3) Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Jasła oraz poszukiwanie 
dotychczasowych lub nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt; W 2019 r. 
na terenie Miasta wyłapanych zostało łącznie 142 zwierzęta: 51 psów i 91 kotów 
(w tym 33 koty wolno żyjące). 

4) Umowa na zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla odebranych zwierząt 
gospodarskich pochodzących z terenu Miasta Jasła; W 2019 r. pod opieką Miasta nie 
przebywało żadne zwierzę gospodarskie. 

5) Umowy na elektroniczne znakowanie psów, których właściciele mieszkają na terenie 
Miasta Jasła. 

W 2019 roku kontynuowano akcję bezpłatnego czipowania psów, która w znacznym 
stopniu przyczyniała się do zmniejszenia zjawiska bezdomności zwierząt. Ich elektroniczne 
znakowanie jest dzisiaj jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania bezdomności 
zwierząt, gdyż pozwala na szybką identyfikację zwierzęcia i jego właściciela, co z kolei 
zapobiega umieszczaniu takich zwierząt w schronisku. W 2019 r. w ramach akcji 
bezpłatnego znakowania (czipowania) psów, których właściciele mieszkają na terenie 
Miasta Jasła zaczipowano 65 psów (w 2018 r. zaczipowano 71 psów). 

Ponadto w ramach Programu sprawowano opiekę nad kotami wolno żyjącymi. W tym celu 
Miasto Jasło corocznie nawiązuje współpracę z osobami, które od wielu lat na terenie naszego 
miasta dokarmiają i otaczają opieką koty wolno żyjące. Dzięki temu skupiska kotów wolno 
żyjących są na bieżąco monitorowane. Miasto dostarcza takim społecznym opiekunom karmę 
(głównie suchą), dzięki której ww. zwierzęta są dokarmiane. 
W 2019 roku, podobnie do lat poprzednich, prowadzona była sterylizacja i kastracja kotów 
wolno żyjących w celu ograniczenia niekontrolowanego rozrostu ich populacji i zapobiegania 
bezdomności zwierząt.  
 

5.5. Podsumowanie 

Realizacja zadania dotyczącego zimowego utrzymania nawierzchni dróg, ulic, chodników  
i placów, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, prowadzona była zgodnie z „Procedurą 
i zasadami przygotowania oraz funkcjonowania jednostek Miasta Jasła podczas „Akcji Zima”  
z 27 lutego 2019 r. Procedura ta została wprowadzona w następstwie zaleceń pokontrolnych 
BMJ w związku z wnioskami Zespołu Kontrolnego, powołanego Zarządzeniem Nr 59/2018 
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 grudnia 2018 r. Zastosowanie wytycznych zawartych w tej 
procedurze pozwoliło na zażegnanie ewentualnych następstw negatywnych skutków 
niebezpiecznych zjawisk natury pogodowej w okresie zimowym w sezonie zimowym 
2019/2020. Obowiązujący od kilku lat podział miasta na poszczególne strefy w zakresie 
oczyszczania jezdni po okresie zimowym, letniego utrzymania chodników, ciągów pieszych  
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i przystanków, jak również mechanicznego oczyszczania nawierzchni ulic jest systemem 
sprawdzonym, zarówno pod względem ekonomicznym, jak również estetycznym. Nie planuje 
się dokonywania zmian w tym zakresie. Wydział Inwestycji UM na bieżąco współpracuje ze 
Strażą Miejską w zakresie utrzymania czystości na terenie Miasta Jasła. Jednocześnie reaguje 
na bieżąco na wnioski mieszkańców, przekazując wykonawcom poszczególnych usług uwagi 
dotyczące zarówno zimowego, jak i letniego utrzymania czystości. 
W zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
każdego roku w terminie do 31 marca Rada Miejska Jasła uchwala odpowiedni program. 
Większość zadań określonych w ww. programie jest realizowana poprzez zawarcie umów 
z uprawnionymi podmiotami. 
 

 

6. Gospodarka odpadami 
 

6.1. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2010 t.j. ze zm.). 

 

6.2. Zrealizowane zadania w 2019 roku 

W ramach działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku wszystkie 
nieruchomości na terenie miasta Jasła (zamieszkałe: zabudowa jednorodzinna, zabudowa 
wielomieszkaniowa, niezamieszkałe: działalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, 
itp.) były objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbierane były 
wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, tj. zmieszane, segregowane (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, metale), wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zielone oraz budowlane. Odpady były odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości lub za 
pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Łącznie w 2019 roku odebrano 11.738,36 ton odpadów komunalnych, (w 2018 r. odebrało 

12.020,82 ton odpadów). 
Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Jasła w 2019 r. zawiera Analiza stanu gospodarki odpadami. 
Analiza taka jest sporządzana każdego roku do 30 kwietnia za rok poprzedni i jest zamieszczana 
na oficjalnej stronie internetowej UM w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Ochrona środowiska. W związku ze stanem epidemii w 2020 roku termin publikacji 
ww. Analizy został przesunięty do 31 października.  
W celu usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła 
zakupiono łącznie 30 pojemników na segregowane odpady typu: szkło, papier, tworzywa 
sztuczne i metale, które zostały ustawione w altanach śmietnikowych w obrębie zabudowy 
wielorodzinnej. 
W 2019 r. na terenie Miasta Jasła poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale wyniósł: 10,74%. 
W 2019 r. kontynuowano akcję odbioru od mieszkańców Jasła odpadów zawierających azbest 
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 r. Łącznie odebrano 21,65 
ton tego rodzaju odpadów w postaci eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych na 
13 nieruchomościach. 

http://www.jaslo.pl/
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W 2019 roku NFOŚiGW ocenił pozytywnie złożony w 2018 r. wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Całkowita wartość zadania to 8 mln 165 tys. zł, 
a dotacja z NFOŚiGW wynosi 4 mln 526 tys. zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. W ramach zadania zostanie: 
1) Rozbudowany i zmodernizowany istniejący Punkt przy ul. Żniwnej (powstaną nowe 

obiekty, nowe place i drogi manewrowe, zakupione zostaną kontenery na poszczególne 
rodzaje odpadów, nowa zadaszona rampa rozładunkowa, cały teren zostanie ogrodzony 
i wyposażony w monitoring wizyjny); 

2) Nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej oraz rekreacyjne tereny publiczne zostaną 
wyposażone w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) Przeprowadzona zostanie ogólnomiejska kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 

6.3. Podsumowanie 
W 2019 roku odbiorem oraz zagospodarowaniem segregowanych i niesegregowanych 
odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła zajmowała się uprawniona firma PHU 
„Ekomax” Kotulak Jerzy, która została wyłoniona w przetargach nieograniczonych. Odbierane 
były odpady z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych. Firma realizowała 
swoje zadania zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.  
W niniejszym Raporcie nie zamieszczono informacji o osiągniętych wymaganych ustawowo 
poziomach odzysku, recyklingu i ograniczeniach składowania. Osiągnięte przez Miasto Jasło 
w 2019 roku ww. poziomy odnoszące się do poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
zostaną wyliczone w terminie do 31 października 2020 r. Poziomy te wyliczane są na podstawie 
sprawozdań sporządzanych i przekazywanych burmistrzowi miasta przez podmioty 
odbierające odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach sprawozdania te są przekazywane do gminy w terminie do 
31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Natomiast gmina sporządza własne sprawozdanie 
i przekazuje je właściwemu miejscowo marszałkowi w terminie do 31 marca. W związku 
z wystąpieniem na terenie naszego kraju stanu epidemii, ustawą z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) ww. terminy przekazywania sprawozdań 
zostały odpowiednio przesunięte. Dla podmiotu odbierającego odpady do 31 sierpnia, 
natomiast dla gminy do 31 października. 
 
 

7. Ochrona środowiska 
 

7.1. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla Miasta, mający wpływ na 
lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości 
wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Miasta, podając 
jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. 
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7.1.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831); 

2) Uchwała RMJ Nr XVIII/187/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. - Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Miasta Jasła na lata 2015-2020. 

Plan trzykrotnie był aktualizowany poniższymi uchwałami: 

a) Uchwała RMJ Nr XXIV/241/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r; 

b) Uchwała RMJ Nr XLVI/467/2017 z dnia 29 maja 2017 r.; 

c) Uchwała RMJ Nr V/37/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. 

 

7.1.2. Prezentacja Planu 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikła ze zobowiązań, 
określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-
energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Posiadanie Planu 
jest podstawą do uzyskania dotacji m.in. z budżetu UE na lata 2014-2020. 
Celem strategicznym zaproponowanych w Planie działań jest poprawa stanu powietrza 
atmosferycznego, przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii na 
terenie miasta. Kierunkami głównymi działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz 
redukcja zużycia energii finalnej, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału zużycia energii 
z odnawialnych źródeł. 
Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła działań jest: redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, oszczędności, dzięki 
ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii finalnej, zwiększenie sprawności wytwarzania 
ciepła, ograniczenie strat ciepła w ogrzewanych budynkach. 
Zaproponowane cele oraz poszczególne działania zmierzające do poprawy jakości życia 
mieszkańców na terenie miasta wymagają uzyskania odpowiedniej kwoty dofinansowania 
inwestycji, zarówno ze środków zewnętrznych, jak i własnych miasta. 

 
7.1.3. Zadania zrealizowane w 2019 roku 

 
7.1.3.1. Wymiana źródeł ciepła 

W 2019 roku Miasto Jasło wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki kontynuowało 
realizację dwóch wspólnych Projektów w zakresie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych. Obydwa projekty otrzymały dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-
2020.  
Realizowano poniższe projekty, które otrzymały dofinansowanie: 

1. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1. 

Zadanie obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa 

stałe) na kotły gazowe, kotły na biomasę i przyłączenie 11 wielomieszkaniowych budynków 

do istniejącej sieci ciepłowniczej. Termin realizacji projektu: 2019 -2021. Wartość dla 

Miasta Jasła: 6,3 mln zł. Dofinansowanie z RPO WP: 4,9 mln zł. 
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2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2 

Zadanie obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa 

stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign. Termin realizacji: 2019 -2021. Wartość dla 

Miasta Jasła: 2,4 mln zł. Dofinansowanie z RPO WP: 1,7 mln zł. Ze względu na wprowadzoną 

przez Instytucję Zarządzającą zmianę zasad dofinansowania projekt nie będzie realizowany.  

W ramach ww. naboru organizowano spotkania z mieszkańcami. Prowadzona była akcja 

informacyjna dla mieszkańców i pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach projektu 3.3.1. 

Wnioski o wymianę kotła złożyło 335 mieszkańców, w tym 234 na kocioł gazowy lub 

biomasę i 101 na ekogroszek. W związku z ww. decyzją Instytucji Zarządzającej konieczna 

będzie ponowna weryfikacja złożonych przez mieszkańców wniosków. 

 
7.1.3.2. Monitorowanie instalacji fotowoltaicznych 

Ważnym aspektem działań dotyczącym alternatywnych źródeł energii jest bieżące 
monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach jednostek 
miejskich w latach wcześniejszych: MOSiR Jasło, na krytej pływalni, hali fitness, na zadaszeniu 
Placu Bartłomieja, z którego energia doprowadzana jest kablem na potrzeby budynku UM, 
Przedszkolu Miejskim nr 6, Zespole Szkól Miejskich nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole 
Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół Miejskich nr 3. 

 
7.1.3.3. Budowa nowych instalacji fotowoltaicznych 

Pod koniec 2018 roku ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Miasto Jasło 
otrzymało dofinansowanie do projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła”, 
w ramach którego zostały wybudowane instalacje fotowoltaiczne na obiektach: Jasielskiego 
Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Miejskiego Nr 11, Szkoły 
Podstawowej Nr 4 (budynek B), Przedszkola Miejskiego Nr 13. 

 
7.1.3.4. Monitoring jakości powietrza 

Od lipca 2019 r. w Jaśle funkcjonują sensory jakości powietrza Airly. Sieć czujników 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta umożliwia monitorowanie zanieczyszczenia 
i informuje mieszkańca o stanie jakości powietrza w jego najbliżej okolicy. Zlokalizowane są na 
obiektach JST mieszczących się przy ulicach: Szkolna, Sokoła, Lwowska, Św. Jana z Dukli, 
Sobniowska, Towarowa, Rafineryjna, Wincentego Pola, Dworzec PKP oraz ul. Rynek. Sensory 
powietrza Airly mierzą: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także 
temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Dane te są zbierane, 
przetwarzane i interpretowane w czasie rzeczywistym – co minutę są przesyłane na serwery 
i udostępniane na platformie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. 
Po wejściu na stronę https://airly.eu/map/pl/ każdy mieszkaniec Jasła może sprawdzić: 
aktualną jakość powietrza, szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 
24 godziny, historyczne dane o zanieczyszczeniu oraz najważniejsze parametry pogodowe 
w konkretnej lokalizacji w mieście. 
Dzięki tej wiedzy mamy m.in. możliwość: zlokalizowania źródeł zanieczyszczenia powietrza 
i podjęcia działań naprawczych oraz świadomego planowania aktywności fizycznej na 
zewnątrz – bez konieczności narażania się na panujące w danym momencie szkodliwe 
warunki. 

https://airly.eu/map/pl/
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7.1.3.5. Zwiększenie czystości powietrza w Przedszkolach Miejskich 

W lutym 2019 roku zakupiono dla przedszkoli miejskich (PM) 46 szt. oczyszczaczy powietrza, 
które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń: PM2.5 i PM10, alergenów wziewnych, wirusów, 
lotnych związków organicznych. W ramach zamówienia dostawca zapewnił również 
przeszkolenie obsługi w zakresie niezbędnym dla eksploatujących urządzenia. Oczyszczacze 
zostały zamontowane w 6 PM (nr: 1, 2, 3, 6, 10, 11) funkcjonujących, jako samodzielne 
placówki oraz w 5 PM, które działają w ramach Zespołów Szkół Miejskich (nr: 1, 2 3, 5, 6) oraz 
w Oddziale Przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 7.  
 

7.1.3.6. Strategia rozwoju eletromobilności dla Jasła 
W 2019 roku Miasto Jasło złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w ramach Programu 
priorytetowego GEPARD II kosztów wykonania Strategii rozwoju elektromobilności. Wniosek 
uzyskał dofinansowanie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Strategia zostanie opracowana 
w 2020 r. 
Strategia będzie przygotowana na lata 2019-2035. 
W ramach strategii Miasto zakłada m.in. następujące działania:  
1. Modernizacja taboru autobusowego, wykorzystywanego w przewozach zbiorowych oraz 

dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

2. Modernizacja taboru komunalnego (np. śmieciarki, zamiatarki, samochody służbowe 
Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i jednostek organizacyjnych podległych pod Urząd Miasta). 

3. Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (zarówno w zakresie autobusów 
jak i samochodów osobowych).  

4. Wykorzystanie i powiązanie istniejących OZE na obiektach użyteczności publicznej ze 
stacjami ładowania. 

5. Promowanie używania pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców 
miasta, w tym poprzez wdrożenie zachęt i udogodnień. 

6. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych z zakresu smart city (np. zarządzania ruchem, 
system ładowania pojazdów elektrycznych zabudowany w słupach oświetleniowych). 

 
7.1.3.7. Instalacja układu kogeneracyjnego w Jaśle 

Zadanie zostało opisane w części E. Rozdziale II punkcie 3. podpunkcie 3.2.5. - Budowa 

instalacji kogeneracyjnej niniejszego Raportu. 

 

7.2. Edukacja ekologiczna 

W 2019 roku w ramach edukacji ekologicznej podejmowano nw. działania obejmujące 
tematykę związaną z ochroną przyrody, selektywną zbiórką odpadów komunalnych, ochroną 
powietrza: 
1) Dofinansowano 27 przedsięwzięć ekologicznych (12 konkursów w szkołach 

podstawowych, 11 konkursów w przedszkolach oraz wystawę psów rasowych); 
2) Dofinansowano jedną konferencję dla Podkarpackiego Związku Pszczelarzy Koło w Jaśle; 
3) Przeprowadzono XXI edycję Konkursu zbiórki zużytych baterii dla przedszkoli i szkół 

podstawowych. Dzięki tej akcji corocznie na terenie miasta jest zbieranych 
i przekazywanych do odzysku ok. 4 ton zużytych baterii;  
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4) Zorganizowano konferencję popularno-naukową pt. ,,Spotkanie z pszczołami" dla 
mieszkańców Jasła; 

5) Dofinansowano zakup ziarna na zimowe dokarmianie zwierzyny prowadzone przez koło 
łowieckie. 

6) W ramach propagowania edukacji ekologicznej zorganizowano spotkanie z uczniami 

SP nr 2. Przeprowadzono wykład na temat możliwości podejmowania działań 

rewitalizacyjnych przez młodzież oraz przedstawiono plan rewitalizacji miasta na najbliższe 

lata. Efektem spotkania była pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu ekologicznego. 

 

7.3. Podsumowanie 
Stan powietrza w Jaśle jest niezadowalający, co stanowi znaczący problem dla mieszkańców 
miasta. Badania monitoringowe wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2019 r wykazują: 

a) stosunkowo wysokie stężenia pyłu PM10 i pyłu PM2.5, 
b) przekroczenie wartości kryterialnej w zakresie docelowego stężenia średniorocznego 

benzo(α)pirenu,  
c) przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu troposferycznego, którego 

termin określony został na 2020 rok. 
W przypadku pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Jaśle nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego, które na stacji pomiarowej wyniosło 
28 μg/m3

 i stanowiło 70% dopuszczalnej normy. Nie odnotowano również przekroczenia 
obowiązującej normy określonej dla dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10. 
Przekroczenia dobowe pyłu odnotowano głównie w miesiącach: luty, marzec, październik, 
w których wystąpiło 20 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3. 
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 23 
μg/m3 i stanowiło 92% normy rocznej. Maksymalne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego 
PM10 nie przekroczyło 29 μg/m3, tj. 73% normy, zaś pyłu zawieszonego PM2.5 22 μg/m3, tj. 
88% normy. 
Stężenie średnioroczne bezno(α)pirenu na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 2,8 ng/m3 
i stanowiło 280% poziomu docelowego. Wartości stężeń średniotygodniowych 
benzo(α)pirenu zawierały się w przedziale 0,1-24,5 ng/m3. Najwyższe stężenia tygodniowe 
benzo(α)pirenu wystąpiły w styczniu, lutym i marcu. Maksymalne stężenie tygodniowe 
odnotowano w marcu.  
W związku z powyższymi danymi w najbliższych latach należy zintensyfikować realizację zadań 
określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła. 
W 2019 roku edukacja ekologiczna była głównie skierowana do dzieci i młodzieży jasielskich 
szkół i przedszkoli. Stanowiła ona kontynuację działań podjętych w latach poprzednich. 
Skupiała się głównie na ochronie przyrody i prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi. 
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8. Zieleń miejska 
 

8.1. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

 

8.2. Zadania zrealizowane w 2019 roku. 
W 2019 roku tereny zieleni miejskiej były objęte kompleksowym utrzymaniem w ramach 
zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi. 
1) Prowadzono kompleksowe utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta. Utrzymanie 

polegało na zapewnieniu czystości i koszeniu trawników (12.295 m2), utrzymaniu 
krzewów, bylin i żywopłotów (3.433 m2); 

2) Prowadzono kompleksowe utrzymanie parku miejskiego przez własnych pracowników. 
Utrzymanie obejmowało: sprzątanie i czyszczenie alejek (6.067 m2), koszenie i sprzątanie 
wykoszonej trawy (10.000 m2), pielęgnację krzewów i bylin, utrzymanie w czystości ławek 
(53 szt.), pomników oraz Glorietki. W okresie 25.02. - 3.05.2019 r. w Parku Miejskim 
prowadzona była akcja sokolnicza ograniczająca bytowanie gawronów, co znacząco 
wpłynęło na stan sanitarny i czystość parku; 

3) Na bieżąco sprzątano z terenu miasta połamane w czasie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (silny wiatr) drzewa i gałęzie, usunięto na koniec sezonu opadłe liście 
z terenów zielonych (park miejski, skwery, trawniki wzdłuż ulic w centrum miasta); 

4) Prowadzono nasadzenia i pielęgnację roślin jednorocznych i wieloletnich. Obsadzono dwa 
rzuty roślin na rabatach i w donicach, wiszące donice na latarniach oraz kwietnik przy ul. 
Rynek. W I rzucie posadzono bratka (12.688 szt.), w II rzucie begonie wiecznie kwitnącą, 
ipomeę, sunpatiensa, starca i lobularię (łącznie 8.298 szt.). W 25 donicach wiszących 
nasadzono pelargonie (175 szt.), a w kwietniku przy ul. Rynek – begonie zwisłe (200 szt.). 
Utrzymywano róże płożące (205 szt.) i trzmieliny (86 szt.) w gazonach na płycie Rynku. 
Prowadzono prace pielęgnacyjno-rolnicze na terenie winnicy miejskiej. Nasadzono tam 
60 szt. róż rabatowych; 

5) Posadzono na terenie miasta 89 drzew (sadzone gatunki: Grab pospolity "Fastigiata", Dąb 
szypułkowy "Fastigiata", Platan klonolistny, Kasztanowiec czerwony "Briotii", Jarząb 
pospolity, Klon zwyczajny "Globosum", Klon zwyczajny "Columnare", Lipa drobnolistna, 
Jesion wyniosły; wymiary sadzonych drzew: wysokość 1,8-2,0 m; średnica pnia na 
wysokości 100 cm – min. 12-14 cm, (w tym 50 miododajnych); 

6) Posadzono 20 krzewów z gatunku berberys; 
7) Pod hasłem „Ładne kwiatki? Rewitalizujemy Jasło” w kwietniu 2019 roku zrealizowano 

akcję rozdawania roślin oczyszczających powietrze. 1.000 roślin doniczkowych trafiło do 
jaślan, którzy przynieśli ze sobą na jasielski Rynek co najmniej 100 plastikowych nakrętek 
lub drobny zużyty sprzęt elektroniczny. Wśród gatunków roślin pomagających 
w usuwaniu szkodliwych substancji z powietrza w mieszkaniach znalazły się: Epipremnum 
złociste, Skrzydłokwiat, Bluszcz pospolity, Chamedora wytworna oraz Zielistka Sternberga. 
Koszt akcji to 10.000,00 zł. 

8) Prowadzono przycinkę formującą i sanitarną drzew (275 szt.) oraz wycinkę chorych 
i zagrażających drzew (14 szt.) oraz 5 drzew, które zostały uszkodzone podczas 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (huraganowe wiatry); 



Strona 98 z 190 
 

 

 

9) Prowadzono utrzymanie zieleni miejskiej położonej poza centrum miasta: koszenie 
trawników (ok. 25.000 m2) oraz pielęgnacja krzewów (2.000 m2); 

10) Na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II zostały założone trzy rabaty 
bylinowe: pierwsza z roślin wabiących motyle (pow. 95 m2), druga „Lawendowa” (pow. 
37,5 m2) i trzecia „Rzeka barwinków” (50 m2); 

11) Zakupiono 15 donic ozdobnych na potrzeby utworzenia nowych elementów zieleni 
miejskiej w ścisłym centrum; 

12) W październiku 2019 roku zorganizowano na płycie Rynku akcję „Jasło w tulipanach”. 
Przygotowano 20 tysięcy tulipanów dla mieszkańców w zamian za zużyty elektro sprzęt 
i baterie. Rozdano 17.160 cebulek - 858 mieszkańcom Jasła (każdy otrzymał 1 torebkę - 
20 szt.). Pozostałe 3.340 sztuk zostało nasadzone metodą partycypacyjną na terenie 
zieleni miejskiej: w Parku Miejskim (podłużną kolorową rabatę w kształcie wstęgi - 
zasadzili urzędnicy, przy budynku UM powstała patriotyczna kompozycja w formie flagi -
okalająca pomnik oraz przy bocznym tarasie JDK nasadzono żółto-fioletowe tulipany 
w formie kształtów naśladujących elementy elewacji budynku JDK. W ramach akcji 
zebrano 210 kg zużytych baterii oraz 168 kg sprzętu elektronicznego. Koszt akcji wyniósł 
10.865,00 zł. 

 
8.3. Podsumowanie 

Ze względu na zły stan drzewostanu, rozpoczęto działania inwentaryzacyjne i uzupełnianie 
starzejącego się drzewostanu w ścisłym centrum miasta. Podjęte prace skupiły się wokół 
odtwarzania i zakładania szpalerów drzew wzdłuż ulic. Wprowadzone nasadzenia kilkuletnich 
drzew ożywiły i zazieleniły przestrzenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Proces uzupełniania 
i wymiany starzejącego się drzewostanu będzie kontynuowany w najbliższych latach. 
Mieszkańcy nie wyrazili zgody na wycinkę drzew (kasztanowców) przy ul. Jagiełły, wniesiono 
petycję o zaniechanie realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej. Miasto uwzględniło uwagi 
mieszkańców i zlecono przeprojektowanie przebiegu ścieżki rowerowej.  
Miasto prowadziło kompleksowe prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na rzecz utrzymania 
zieleni, tj. bieżące utrzymanie, cięcia pielęgnacyjne, nowe nasadzenia drzew, krzewów, a także 
bylin. Założono w Ogródku Jordanowskim rozległą rabatę bylinową, która wpisuje się w idee 
zasadzania roślin miododajnych w centrach miast.  
Prowadzono również działania ekologiczne skoncentrowane wokół kampanii edukacyjnej pod 
hasłem Rewitalizacja Miasta Jasła. Realizowano akcje partycypacyjne włączające 
mieszkańców do działań na rzecz ukwiecania miasta. 
W celu skutecznego monitorowania zmian w przestrzeni miejskiej, zaplanowano powołanie 
zespołu zadaniowego do spraw ochrony i kształtowania zieleni Miasta Jasła. Zadaniem zespołu 
będzie m.in. ocena stanu istniejącej zieleni miejskiej, planowanie nowych nasadzeń, a także 
opiniowanie planowanych koncepcji inwestycyjnych. 9 stycznia 2020 r. Zarządzeniem BMJ Nr 
V/6/2020 został powołany ww. Zespół zadaniowy. 
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9. Gospodarka nieruchomościami 
 
Miasto Jasło jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem wynoszącej 
441,7846 ha. 
Ponadto Miasto Jasło jest właścicielem gruntów o powierzchni 44,5171 ha oddanych 
w użytkowanie wieczyste i niewchodzących do zasobu gruntów Miasta. 
 
9.1. Podstawa prawna  

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 t.j. ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t.j. 
ze zm.); 

3) Uchwała Nr XXII/187/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie 
zasad najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata; 

4) Uchwała Nr XXXIX/365/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie 
zasad ustanawiania służebności przesyłu. 
 

9.2. Zrealizowane zadania w 2019 roku 
Zadania zrealizowane przez Burmistrza Miasta Jasła w zakresie gospodarowania drogami 
zostały opisane w części E., Rozdziale II., punkcie 1. niniejszego Raportu. 
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Jasła są to grunty o różnym 
przeznaczeniu i stanie zagospodarowania. Główny kierunek ich zagospodarowania to 
oddawanie w najem i dzierżawę, co przynosi stały dochód do budżetu miasta. Tereny 
przeznaczone do sprzedaży, to grunty przeznaczone lub możliwe do wykorzystania na cele 
inwestycyjne, pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, przemysł oraz usługi. 
W 2019 roku dochody z nieruchomości gminnych wyniosły łącznie 1.545.624,74, z czego: 
1) 358.575,74 zł z tytułu najmu i dzierżawy działek gruntowych lub ich części zabudowanych 

obiektami handlowymi lub garażami nietrwale związanymi z gruntem oraz działek lub ich 
części wykorzystywanych na cele rolnicze (ogródki przydomowe), a także 30 garaży 
murowanych, 

2) 35.684, 00 zł z tytułu sprzedaży: 
a) 4 działek o łącznej powierzchni 139 m2 z przeznaczeniem na poprawę 

zagospodarowania działki sąsiedniej, 
b) 1 działki o powierzchni 468 m2 przeznaczonej na cele mieszkaniowe (tryb 

przetargowy); Ogłoszone w ciągu roku przetargi na sprzedaż 2 działek gruntowych 
zakończyły się wynikiem negatywnym. 

3) 1.151.365,00 zł z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych. 
W 2019 roku najmem i dzierżawą objętych było średnio 56 lokali użytkowych 
o łącznej powierzchni użytkowej 4.635 m2. 
 
9.3. Podsumowanie 

Zasób nieruchomości gminy oddawany w najem/dzierżawę przynosi w miarę stabilne 
dochody do budżetu miasta. Największy dochód przynoszą lokale użytkowe, jednak 
zmieniający się rynek w zakresie handlu i przenoszenie go do sieci internetowej, może 
w niedalekiej przyszłości zakłócić w tym zakresie dochody budżetu. Zasób nieruchomości 
gruntowych, nie posiada potencjału, który mógłby wpływać na aktywność inwestycyjną na 
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terenie miasta. Miasto dysponuje kilkoma, mało atrakcyjnymi działkami pod zabudowę 
jednorodzinną oraz obszarem o powierzchni 1,5 ha przeznaczonym pod inwestycje w zakresie 
produkcji/usług. Pomimo pełnego uzbrojenia technicznego zapewnionego dla tych działek, 
brak jest inwestorów zainteresowanych ich nabyciem.  

 

10. Budownictwo mieszkaniowe 
 

Zasady gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym zostały określone 
w Wieloletnim Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jasła na lata 
2019 – 2023 przyjętym uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 13 grudnia 2018 r. 
W Programie zostały określone główne zasady dotyczące: prognozy wielkości i stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego, analizy potrzeb oraz planu remontów, planowanej 
sprzedaży lokali, zasad polityki czynszowej, sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami 
oraz źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej. W 2019 roku realizując Program 
wykonano niżej wymienione działania w poszczególnych obszarach. 
 

10.1. Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
Zasób mieszkaniowy Miasta Jasła na koniec 2019 r. liczył 287 lokale o łącznej powierzchni 
10.598,91 m2 , w tym 117 lokali o łącznej powierzchni 3.019,19 m2 mających charakter lokali 
socjalnych. Istniejące mieszkania komunalne zostały wybudowane lub odbudowane po 1945 
r. i wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz 
197 mieszkań w 18 budynkach wyposażone jest w centralne ogrzewanie. Zwiększanie liczby 
mieszkań na wynajem w zasobie Miasta Jasła następować będzie w efekcie realizacji 
czynszowego budownictwa mieszkaniowego oraz wynajmowania lokali od innych właścicieli 
i ich podnajem dla rodzin nieposiadających własnego mieszkania. W 2019 roku nie było 
realizowane komunalne budownictwo mieszkaniowe. Zwiększenie zasobu mieszkaniowego 
realizowane było przez spółkę TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle, która oddała do użytku budynek 
mieszkalny przy ul. 3 Maja z 6 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz 
1 lokalem handlowym na parterze.  
 

10.2. Wykonane remonty i modernizacje budynków i lokali 
Remonty budynków komunalnych realizowane są w oparciu o przeglądy techniczne 
i tworzone na ich podstawie roczne i pięcioletnie plany remontów. Ocena stanu technicznego 
budynków, których Miasto Jasło jest właścicielem wskazuje na określone potrzeby 
remontowe, jednak stopień pilności wykonania ww. remontów jest zróżnicowany, zatem 
istnieje możliwość wykonania robót w ciągu kolejnych lat. W żadnym z zamieszkałych 
budynków komunalnych nie występują zagrożenia awarią elementów konstrukcyjnych, jednak 
nieodpowiedni stan techniczny pokrycia dachu, czy izolacji fundamentów może wywoływać 
stopniową degradację obiektu budowlanego pogarszając warunki jego eksploatacji.  
W 2019 r. został zrealizowany plan remontów wynikający z Programu, w ramach którego 
wykonano następujące prace: 

1) ul. Floriańska 11 - remont klatki schodowej po wymianie instalacji elektrycznej, 
2) ul. Franciszkańska 4 - remont klatki schodowej i korytarza piwnicznego, 
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3) ul. Sokoła 8 - termomodernizacja ściany zachodniej budynku oraz częściowa izolacja 
ściany fundamentu (zadanie inwestycyjne), 

4) remonty pustostanów (w tym przebudowa lokalu w budynku przy ul. Asnyka 7 – 
zadanie inwestycyjne), 

5) wymiana stolarki oraz drobne naprawy w częściach wspólnych budynków. 
Ponadto dokonano należnych wpłat na fundusze mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowych 
utworzonych z udziałem Miasta Jasła. 
Zaplanowany remont elewacji budynku przy ul. Asnyka 7 nie został zrealizowany ze względu 
na ograniczenia konserwatorskie. Dokończony został remont podwórka tego budynku, w tym 
odwodnienie. 
Ogółem na wymienione cele wydatkowano kwotę 525.211,00 zł.  
 

10.3. Sprzedaż lokali 
W 2019 roku realizowana była sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w oparciu o zasady 
określone w uchwale RMJ z dnia 12 lutego 1998 r. Nr LI/493/98 z późn. zm. W roku 
sprawozdawczym sprzedano 7 lokali mieszkalnych z 70% bonifikatą za łączną kwotę 
234.332,00 zł. 
 

10.4. Zarządzanie budynkami i lokalami 
Zarządzanie zasobem lokalowym Miasta prowadzone było w systemie zleconym na podstawie 
umowy zawartej z zarządcą nieruchomości wyłonionym w trybie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. W okresie sprawozdawczym zasobem lokalowym zarządzała spółka gminna TBS-
ABK Sp. z o.o. w Jaśle. Zarządzanie, którego koszty wyniosły 312.965,00 zł zapewniało 
w szczególności: 

1) Prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym: 
a) utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego, 
b) bieżącą konserwację nieruchomości oraz zapewnienie utrzymania w dobrym stanie 

technicznym budynków i lokali poprzez planowanie i realizację remontów; 
2) Prowadzenie bieżącej dokumentacji nieruchomości, w tym: 

a) ewidencji lokali i najemców, 
b) sporządzanie sprawozdawczości; 

3) Realizację bieżącej obsługi najemców, w tym: 
a) zawieranie umów najmu, 
b) naliczanie czynszów, 
c) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

 
10.5. Prowadzona polityka czynszowa 

Czynsze utrzymywane były na poziomie zapewniającym pokrycie bieżących kosztów 
eksploatacji. 
 

10.6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 
Podstawowym źródłem finansowania kosztów utrzymania komunalnego zasobu 
mieszkaniowego były dochody z czynszów najmu wynoszące w 2019 roku 459.688,00 zł 
uzupełniane dotacją z budżetu Miasta Jasła przeznaczaną na dofinansowanie niezbędnych 
robót remontowych. 
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10.7. Podsumowanie 

Stan techniczny budynków komunalnych należy uznać za dobry. Oczekiwanym działaniem 
remontowym o znacznej wartości jest termomodernizacja budynku socjalnego przy 
ul. Floriańskiej 11. Analiza sytuacji mieszkaniowej w Jaśle wskazuje na niezaspokojony popyt 
na najem lokali mieszkalnych. Taki stan dotyczy szczególnie mieszkań o czynszu regulowanym 
nieprzekraczającym 5% wartości odtworzeniowej lokalu, obecnie ok. 15 zł/m2. Stawki czynszu 
najmu lokali mieszkalnych na wolnym rynku kształtują się powyżej 20 zł/m2, zatem są to 
stawki, które uwzględniając poziom dochodów mieszkańców Jasła i okolic, stanowią barierę 
w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin. Do końca 2019 roku nie został wypracowany 
projekt finansowania budowy przez TBS ABK Sp. z o.o. budynku z 60 lokalami mieszkalnymi 
przy ul. Szkolnej. Istotną przyczyną takiego stanu jest brak określenia wielkości udziału 
budżetu miasta w realizacji przedsięwzięcia umożliwiającego wynajem mieszkań za czynszem 
regulowanym. 
 

 

11. Cmentarze komunalne 
 

Na terenie Miasta Jasła funkcjonują trzy cmentarze komunalne: 
1. „Nowy cmentarz” znajdujący się przy ul. Mickiewicza o powierzchni 11,7 ha; 
2. „Stary cmentarz” znajdujący się przy ul. Zielonej o powierzchni 2,73 ha; 
3. Cmentarz znajdujący się przy ul. Gajowej o powierzchni 1,4 ha. 

 
11.1. Podstawa prawna 

Sprawy związane z cmentarzami komunalnymi regulują następujące przepisy prawne: 
1) Uchwała Nr XXII/212/2012 RMJ z 26 marca 2012 w sprawie Regulaminu cmentarzy 

komunalnych w Jaśle; 
2) Uchwała Nr XLIV/449/2017 RMJ z dnia 24 kwietnia w sprawie ustalenia opłat za miejsca 

grzebalne na cmentarzach komunalnych w Jaśle; 
3) Zarządzenie Nr IV/176/2017 BMJ z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi 

cmentarne. 
 
11.2. Zrealizowane zadania w 2019 roku 

Na terenie „Nowego cmentarza” rocznie odbywa się średnio około 200 pogrzebów. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie to 4.120 sztuk, natomiast miejsc grzebalnych, jakie są 
obecnie do dyspozycji szacuje się na poziomie 240 sztuk.  
W 2019 roku na cmentarzu wykonano następujące prace: 
1) Przeprowadzono inwestycję polegającą na wyposażeniu kwatery grzebalnej w 15 piwnic 

grobowych. 
2) Przygotowana została dokumentacja na budowę w 2020 roku kolejnej kwatery grzebalnej. 
3) Wykonana została przebudowa dwóch zdegradowanych alejek: wymieniono podbudowę 

i ułożona została nowa nawierzchnia z kostki brukowej. 
4) Odtworzono skarpowanie na kwaterze grzebalnej. 
5) Wykonano remont ogrodzenia. 
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Na terenie „Starego cmentarza”, który jest wpisany do rejestru zabytków, w ciągu roku 
odbywa się średnio około 100 pogrzebów i są to pochówki w istniejących grobach. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie to 4.829 sztuk. 
W 2019 roku na „Starym cmentarzu” wykonano następujące prace: 
1) Wykonano wewnętrzną instalację CO oraz przebudowano wew. instalację CW 

w budynku administracyjno-socjalnym. 
2) Wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie. 

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich opisano w części E, Rozdziale III, punkcie 
2., podpunkcie 2.9. - Remonty i bieżące utrzymanie miejskich obiektów zabytkowych. 

 
Na cmentarzu przy ul. Gajowej średnia liczba pogrzebów wynosi około 50 rocznie. Liczba 
miejsc grzebalnych wynosi około 100 sztuk. W 2019 roku na cmentarzu nie realizowano 
żadnych prac. 
 
Administratorem cmentarzy komunalnych w Jaśle był 2019 roku, wyłoniony w drodze 
przetargu, Zarządca cmentarzy Stanisław Wojdyła. Koszty utrzymania cmentarzy wyniosły 
361.200,00 zł. Do obowiązków administratora należało w szczególności: 
1) prowadzenie ksiąg cmentarnych. 
2) wykonywanie określonych umową usług cmentarnych, w tym: wskazywanie miejsc do 

pochówku, zapewnienie wykopania grobu, zapewnienie dokonania pochówku, nadzór 
nad budową i remontami grobów, przyjmowanie i przechowanie zwłok. 

3) utrzymywanie cmentarzy komunalnych w należytym stanie technicznym 
i porządkowym, w tym utrzymanie zieleni, wywóz odpadów. 

 
W zakresie opieki nad cmentarzami wojskowymi i mogiłami wojennymi w 2019 roku 
zrealizowano poniższe działania: 

1)  Przeprowadzono prace konserwacyjne zabezpieczające figurę i postument Matki 
Bożej na Cmentarzu Jasło – Ulaszowice. 

2) Wykonano prace porządkowe w obrębie cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej. 
 

W celu upamiętnienia osób znaczących dla historii miasta i kraju oraz Honorowych Obywateli 
Miasta Jasła zakupiono chryzantemy i znicze na pomniki, groby i mogiły. 
 

11.3. Podsumowanie 
W 2019 r. w ramach aktualizacji Studium zostały podjęte działania planistyczne, celem 
zwiększenia obszaru przeznaczonego pod cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza. Obecny 
obszar przedmiotowego cmentarza, według szacunków, zapewni pochówki jeszcze przez ok. 
15 lat. Na ograniczenie powierzchni zajmowanej przez kwatery grzebalne pozwoli budowa 
kolumbarium. Dla pochówków urnowych wykorzystywane są obecnie odcinki kwater 
grzebalnych, gdzie nie jest możliwe zapewnienie normatywnego miejsca pod groby 
tradycyjne. Uwzględniając rosnące koszty inwestycji na cmentarzach oraz koszty utrzymania 
cmentarzy, koniecznym jest rozważenie znaczącego podwyższenia opłat za miejsce na 
cmentarzu, szczególnie przeznaczone pod groby murowane, z niewielkim wzrostem opłat za 
miejsce pod grób ziemny i na takim poziomie, jak opłata za miejsce pod grób ziemny określić 
opłatę za miejsce do pochówku urnowego w kolumbarium. 
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12. Targowiska komunalne 
 

Na terenie Miasta Jasła funkcjonują trzy komunalne place targowe: 
1) Plac Bazar z pawilonami DUO; 
2) Zielony Rynek ze skwerem przy ul. Stromej; 
3) Plac handlowy przy ulicy Szajnochy z przeznaczeniem na sprzedaż mebli. 

Ponadto na terenie miasta przy ul. Mickiewicza funkcjonuje plac targowy na nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych, na którym prowadzony jest handel artykułami rolnymi 
i przemysłowymi. Placem targowym zarządzają właściciele nieruchomości, a w ramach 
zarządzania pobierane są opłaty targowe stanowiące dochód budżetu Miasta Jasła. 
 

12.1. Podstawa prawna 
Sprawy związane z targowiskami miejskimi regulują poniższe przepisy prawne: 
1) Uchwała nr XXVI/227/2012 RMJ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie targowisk miejskich 

i ich regulaminu; 
2) Uchwała nr XVI/151/2015 RMJ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 
3) Zarządzenie Nr V/7/2018 BMJ z dnia 30 listopada 2018 ustalające stawki opłat za 

rezerwacje stanowiska handlowego na placu targowym „Bazar” i „Mój Rynek”. 
 
12.2. Zrealizowane działania w 2019 roku 

Średnią liczbę miejsc handlowych ogółem szacuje się na poziomie około 414, z czego na 
terenie: 
1) Placu Bazar jest do dyspozycji 210 stanowisk handlowych oraz 71 pawilonów DUO; 
2) Zielonego Rynku są 104 stanowiska handlowe oraz 19 stanowisk znajdujących się przy 

ulicy Stromej; 
3) Placu handlowego przy ul. Szajnochy jest 10 stanowisk handlowych przeznaczonych na 

sprzedaż mebli. 
 
Zarządcą komunalnych placów targowych znajdujących się na terenie Miasta Jasła była 
w 2019 roku, wyłoniona w trybie przetargu, Firma Usługowo-Handlowa „ATENA”. Koszty 
eksploatacji placów targowych wyniosły 281.863,00 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego 
utrzymania placów targowych, w tym: 

1) wykonywania napraw i konserwacji; 
2) kosztów inkasa opłaty targowej; 
3) wynagrodzenia administratora placów targowych. 

Do obowiązków administratora należało w szczególności: 
1) utrzymywanie targowisk w należytym stanie sanitarnym i porządkowym; 
2) organizowanie handlu, zawieranie umów i pobieranie opłat z tytułu rezerwacji 

stanowisk handlowych; 
3) zapewnienie nadzoru grzyboznawcy w sezonie wysypu grzybów; 
4) stosowanie i egzekwowanie Regulaminu targowisk. 

 
12.3. Podsumowanie 

Handel targowiskowy ogranicza się w coraz większym stopniu. Dotyczy to szczególnie handlu 
artykułami przemysłowymi na placu „Bazar”. W roku 2020 pawilony DUO, których właściciele 
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rezygnują z działalności gospodarczej, są przejmowane przez Miasto Jasło nieodpłatnie. 
Obecnie Miasto Jasło jest właścicielem 14 pawilonów DUO i w miarę likwidowania się 
działalności koniecznym będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy 
założeniu, że jego część będzie funkcjonować przez dłuższy czas. Koncepcji zagospodarowania 
wymaga również plac przy ul. Stromej, gdzie powinien odbywać się handel kwiatami. Nowe 
zagospodarowanie powinno doprowadzić do likwidacji prowizorycznych wiat i stworzyć nowe 
stanowiska podnoszące estetykę tego miejsca. 

 

13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 
13.1. Porządek publiczny  
Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego 
i bezpieczeństwa mieszkańców wykonywał poprzez powołaną formację umundurowaną, jaką 
jest Straż Miejska (SM).  

13.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania SM 

Zadania SM oraz uprawnienia funkcjonariuszy reguluje szereg powszechnie obowiązujących 
aktów prawnych. Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2019.1795. t.j.); 
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 
w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską); 

3) Zarządzenie BMJ Nr IV/42/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży 
Miejskiej w Jaśle. 

 

13.1.2. Prezentacja SM 

Straż Miejska w Jaśle została powołana Zarządzeniem BMJ Nr 5/92 z dnia 31 stycznia 1992 r. 
Siedziba SM mieści się przy ul. PCK 2a. W budynku SM funkcjonuje monitoring miejski. Na 
31.12.2019 r. miejski monitoring obejmował 58 kamer na terenie miasta: 50 kamer HD, w tym 
38 kamery z podświetleniem, 4 kamery stacjonarne (kierunkowe) i 4 kamery analogowe, dzięki 
którym pracownicy monitoringu mogą szybko reagować i podejmować działania wobec 
sprawców wykroczeń, przestępstw, a materiały z nagrań służą niejednokrotnie do działań 
operacyjnych prowadzonych przez policję. Obecnie monitoring swoim zasięgiem obejmuje 
znaczną część Jasła. Monitoring działa w systemie całodobowym. W roku 2019 kontynuowano 
prace związane z rozbudową monitoringu wizyjnego, w ramach których zainstalowano 11 
nowych kamer IP z możliwością nocnego podświetlania oraz wymieniano, bądź przeniesiono 
5 kamer. Służbę w SM w 2019 roku pełniło 18 strażników i 6 pracowników cywilnych 
zatrudnionych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego oraz 1 pracownik do obsługi 
kancelarii. 

 

13.1.3. Realizacja zadań przez SM w 2019 roku. 

1) Utrzymanie porządku publicznego 

W 2019 roku do SM wpłynęło razem 3.065 interwencji dotyczących zagrożeń lub 
nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Interwencje te były załatwiane przez 
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funkcjonariuszy SM, bądź przekazywane do instytucji zgodnie z właściwościami. Realizowane 
zgłoszenia pochodziły przede wszystkim od mieszkańców miasta oraz innych podmiotów, 
m.in.: policji, wydziałów Urzędu Miasta, a ponadto z monitoringu wizyjnego, jak również 
z działań własnych podejmowanych przez strażników miejskich podczas patrolu. Głównym 
zadaniem SM w Jaśle jest ochrona porządku w miejscach publicznych. Wszystkie działania 
prowadzone były w zakresie: monitorowania miejsc zagrożonych, egzekwowania utrzymania 
porządku w mieście od mieszkańców, firm i instytucji, likwidowania i zapobiegania 
powstawaniu „dzikich” wysypisk, ujawniania sprawców dewastacji mienia, egzekwowania od 
właścicieli zwierząt wywiązywania się z nałożonych obowiązków, w tym sprzątania 
„nieczystości” po psach oraz trzymania ich na uwięzi, przestrzegania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zabezpieczania imprez 
masowych, akcji profilaktycznych w szkołach. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez 
SM było zabezpieczanie imprez masowych, zgromadzeń publicznych o charakterze religijnym, 
sportowym, czy rozrywkowym. Do najważniejszych imprez, które w 2019 r. Straż Miejska 
zabezpieczała należy zaliczyć: Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
wyścigi kolarskie, zawody sportowe, Obchody 3 Maja, Dzień Dziecka, Międzynarodowe Dni 
Wina Jasło 2019, Dni Kultury Romskiej, Wystawa psów rasowych, Dni Jasła 2019, pikniki 
przedszkolne, szkolne i osiedlowe, uroczystości kościelne. Funkcjonariusze SM podejmowali 
również kontrole płatnych stref parkowania. W roku 2019 wystawionych zostało 988 
dodatkowych opłat parkingowych. 
 
2) Współpraca z policją 
Właściwa i skuteczna realizacja zadań nałożonych na SM wymaga również współpracy 
z innymi służbami, przede wszystkim z policją, zapewniającymi bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Współpraca obu formacji sprowadzała się do właściwej dyslokacji służb, wspólnych 
patroli, w tym z dzielnicowymi, co pozwalało objąć teren miasta częstszymi kontrolami, 
wspólne patrole z zakresu ruchu drogowego. Ponadto współpracowano z policją w zakresie 
zabezpieczania różnego rodzaju imprez, uroczystości. Prowadzono wspólne patrole mające na 
celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i z tym związane 
zakłócanie porządku (płyta Rynku, skwery, Ogródek Jordanowski). Policjanci wielokrotnie 
wspomagali funkcjonariuszy SM w zakresie legitymowania, zatrzymywania osób itp. SM 
współpracowała z policją w działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez wspólny udział 
w: konkursie ekologicznym w PM nr 6, Dniu Profilaktyki w ZSM nr 1, akcji Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Turnieju Bezpieczeństwa zorganizowanym w Bajkowym 
Prywatnym Przedszkolu, Pikniku przy PM nr 6, spotkaniu z dziećmi i młodzieżą na półkolonii 
przy ZSM nr 5 w Jaśle, konferencji „Bezpieczny senior na drodze w mieście Jaśle”. 

 
3) Kontrola bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne. 
W 2019 roku funkcjonariusze SM wspólnie z pracownikami MPGK Sp. z o.o. przeprowadzili 325 
kontroli obiektów pod względem prawidłowego uregulowania gospodarki ściekami  
i podłączenia budynków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wyniki kontroli zostały opisane 
w niniejszym Raporcie w części E., rozdziale II., punkcie 2., podpunkcie 2.2. 
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4) Kontrola domowych pieców i kotłów. 
W 2019 roku funkcjonariusze SM posiadający przeszkolenie i upoważnienia prowadzili 
kontrole pieców grzewczych, w przypadku których zachodziło podejrzenie spalania odpadów. 
Zawarto umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu Zdroju na 
wykonywanie badania i analiz pobranych próbek popiołu. Próbki popiołu pobierane są do 
specjalnych pojemników otrzymanych od Laboratorium. SM na podstawie art. 379 ustawy 
Prawo ochrony środowiska ma prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także zażądać okazania dokumentów 
i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką kontroli. Uniemożliwianie lub 
utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im 
pomagającym, zgodnie z art. 225 §. 1 KK, jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. W 2019 
roku funkcjonariusze przeprowadzili 108 kontroli spalania odpadów w piecach 
przydomowych, podczas których sporządzano protokół. Nałożono dwa mandaty za spalanie 
odpadów. Kontrole prowadzone były i będą w sposób bezpośredni, czyli w pomieszczeniu, 
gdzie znajduje się piec (przede wszystkim kontrola na zgłoszoną interwencję), jak również 
kontrole kompleksowe na terenie osiedli oraz wyrywkowe. Na bieżąco śledzona jest strona 
internetowa, na której znajdują się dane dotyczące wielkości zanieczyszczenia powietrza 
w Jaśle. 

 
5) Realizacja zadań w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w mieście”. 
W ramach projektu „Bezpieczny pieszy w mieście Jaśle”, który był częścią „Programu 
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018-2020” zakupiono i zamontowano systemy aktywnego przejścia dla 
pieszych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Miasta Jasła, tj. po dwa na ul. 3 Maja i na 
ul. Szkolnej. Ponadto w ramach projektu SM realizowała poniższe działania profilaktyczne: 
1) We wrześniu oraz październiku w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Jasła odbyło 

się łącznie 46 spotkań profilaktycznych „Bezpieczny uczeń na drodze w mieście Jaśle”, 
w których udział wzięło 1.288 dzieci. 

2) W październiku w JDK odbyła się impreza pn. „Bezpieczny przedszkolak i uczeń na drodze 
w mieście Jaśle”, w trakcie której rozdano dzieciom ponad 800 odblaskowych opasek LED. 
Wszystkie przedszkola zostały wyposażone w komplety kamizelek odblaskowych. Podczas 
imprezy odbył się pokaz mody odblaskowej przygotowany przez uczniów klas I. W pokazie 
udział wzięło 38 uczniów. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny związany 
z bezpiecznym poruszaniem się po naszym mieście. Do konkursu zostało zgłoszonych 145 
prac. Wszystkie dzieci biorące udział w pokazie mody oraz w konkursie plastycznym 
otrzymały drobne upominki odblaskowe. Odbyło się też widowisko dla dzieci pt. „Wesoło 
i bezpiecznie”. 

3) W listopadzie na Jasielskim Uniwersytecie III Wieku przy PSzW im. bł. ks. Wł. Findysza 
w Jaśle odbyła się konferencja dla seniorów „Bezpieczny senior na drodze w mieście Jaśle”. 
W wykładach wzięli udział m.in. przedstawiciele SM, Policji, WORD Krosno, Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle oraz psycholog 
transportu. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pieszych, 
rowerzystów oraz kierowców 60+. Seniorzy po wykładach mogli bezpłatnie przebadać swój 
wzrok, refleks, wykonać badanie składu ciała oraz sprawdzić stan techniczny swojego 
roweru. W trakcie konferencji rozdano seniorom ekologiczne, odblaskowe torby na 
zakupy, opaski odblaskowe, długopisy z logo projektu oraz Koperty Życia.  

http://forum.gazeta.pl/forum/w,635,163183635,163183635,Kontrole_ws_spalania_odpadow_w_piecach_probki.html
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4) W grudniu odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Seniora na os. Kopernika w Jaśle pt. 
„Bezpieczny senior na drodze w mieście Jaśle”. W trakcie spotkania rozdano seniorom 
ekologiczne, odblaskowe torby na zakupy, elementy odblaskowe, długopisy z logo 
projektu oraz Koperty Życia. 

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynosiła 181.230,00 zł, przy czym otrzymano 
dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł.  

 
13.1.4. Podsumowanie  

Z roku na rok wzrastająca liczba zgłoszeń z prośbą o interwencję, kierowanych przez 
mieszkańców bezpośrednio do dyżurnego SM, to także dowód na zaufanie oraz skuteczność 
działań SM. Założenia dalszej rozbudowy miejskiego monitoringu przewidują rozwiązania, 
które pozwolą na obserwacje większości newralgicznych miejsc w mieście. Dotychczasowe, 
jak i planowane działania, wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie 
porządku publicznego w mieście. 
Szczegółowe dane dotyczące działalności Straży Miejskiej w Jaśle w 2019 roku zawarte są 
w Sprawozdaniu z działalności SM w Jaśle za rok 2019 r., które dostępne jest na stronie 
internetowej SM www.strazmiejskajaslo.pl w zakładce O NAS. 

 

13.2. Bezpieczeństwo powodziowe i pożarowe obywateli 
 

13.2.1. Podstawa prawna 
Zadania BMJ w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym oraz pożarowym 
określone zostały w poniższych ustawach: 
1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1398 ze zm.); 
2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1372 ze zm.); 
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze 

zm.). 
 

13.2.2. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa powodziowego 

W 2019 roku realizowano następujące zadania: 
1) Opracowano nowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Jasła. Plan operacyjny 

ochrony przed powodzią jest jednym z elementów tego planu. 
2) Brano aktywny udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przed 

powodzią obszarów położonych wzdłuż rzeki Wisłoki (113 + 350 – 119 + 000 km) na 
terenie miasta Jasła, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, Etap I i II oraz dokumentacji 
pozostałych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na naszym terenie w zakresie: 
a) modernizacji istniejącego obwałowania, 
b) budowy nowych odcinków zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
c) remontów istniejącego obwałowania. 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście działań strategicznych Planu Zarządzenia 
Ryzykiem Powodziowym. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie 
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której 
został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W oparciu o decyzję RDOŚ 
w Rzeszowie PGW Wody Polskie uzyskało decyzję pozwolenia wodnoprawnego wydaną 

http://www.strazmiejskajaslo.pl/
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przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. RDOŚ w Rzeszowie 
poinformował o złożonych odwołaniach od ww. decyzji przez stowarzyszenia: Klub 
Przyrodników oraz Fundację Greenmind. W związku z wniesionymi odwołaniami 
dokumentacja z RDOŚ została przekazana do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(GDOŚ). Pismem z dnia 12.03.2019 r. GDOŚ wezwał do przedłożenia dodatkowych 
wyjaśnień w związku toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji, na które 
Jednostka Projektowa opracowała odpowiedź. GDOŚ, wg stanu na 30.04.2020 r., nie 
podjął jeszcze decyzji w przedmiotowej sprawie. 

3) Na bieżąco przekazywano dane i informacje dotyczące zagrożenia powodziowego na 
terenie Miasta Jasła. Dane te były niezbędne dla inwestora, tj. Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie. 

4) W dniach 18 – 25 maja 2019 r. prowadzono działania związane z intensywnymi opadami 
deszczu, które spowodowały lokalne podtopienia oraz szkody w infrastrukturze 
komunalnej. Wartość strat w infrastrukturze komunalnej na podstawie protokołu 
Miejskiej komisji szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe wyniosła 
549.473, 87 zł. Komisja powołana przez Wojewodę Podkarpackiego dokonała weryfikacji 
w/w strat ustalając ich wartość na kwotę 791.000,00 zł. Wysokość strat po weryfikacji 
przez komisję PUW jest zbyt niska, aby ubiegać się o dofinansowanie zadań własnych 
związanych z remontem i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym przeciwdziałania skutkom takich 
zdarzeń w przyszłości (na podstawie Wytycznych MSWiA). Działania związane 
z koordynacją i usuwaniem skutków lokalnych podtopień prowadzone były przez Wydział 
BiZK, członków MCZK w Jaśle i jednostki OSP z terenu Miasta Jasła: OSP Jasło – 
„Niegłowice”, OSP Jasło – „Żółków, OSP Jasło – „Hankówka”. Wprowadzono całodobowy 
dyżur MCZK w UM w Jaśle, kierowano podległe jednostki oraz instytucje współdziałające 
w rejony prowadzonych działań: podtopionych budynków, ulic, placów, zatkanych krat 
i przepustów. Ponadto zabezpieczano budynki przed zalaniem workami z piaskiem, 
wypompowywano wodę z zalanych terenów, dezynfekowano i oczyszczano studnie. 
Realizowano procedury postępowania określone w Planie Operacyjnym ochrony przed 
powodzią Miasta Jasła. 
 

13.2.3. Utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego 
Na terenie miasta funkcjonują dwa miejskie magazyny przeciwpowodziowe: Nr 1 przy 
ul. Hankówka oraz Nr 2 przy ul. Św. Jana z Dukli. W 2019 roku zakupiono kolejny sprzęt na 
wyposażenie tych magazynów. Na stanie magazynów przeciwpowodziowych znajdują się 
m.in.: łopaty i worki na piasek, pompy pływające, pompy zatapialne, agregaty prądotwórcze, 
wysokowydajne zestawy pompowe stacjonarne oraz przewoźne, zapory przeciwpowodziowe 
napełniane wodą, przenośne zapory przeciwpowodziowe, zestawy oświetleniowe, drabiny, 
namioty, pilarki spalinowe, plandeki na zerwane dachy, pontony wraz z kamizelkami, wodery 
i spodniobuty, specjalistyczny sprzęt, węże wraz z akcesoriami oraz wiele innego sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych. Ponadto w 2019 roku w ww. 
zakresie: 

1) prowadzono comiesięczną konserwację systemu alarmowego Miasta Jasła; 
2) zakupiono łóżka polowe do magazynu przeciwpowodziowego; 
3) wykonano remont magazynu obrony cywilnej; 
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4) realizowano zawartą umowę w zakresie systemu Alert SMS. 
Łączne koszty związane z powyższym zakresem wyniosły 38.924,84 zł. 

 

13.2.4. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 

Miasto Jasło utrzymuje i wyposaża w niezbędny sprzęt i wyposażenie jednostki OSP. Pozwala 
to realizację zadań własnych obejmujących sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa 
mieszkańców Jasła. Wg oceny KP PSP w Jaśle wyposażenie i jakość sprzętu znajdującego się 
w miejskich jednostkach OSP jest bardzo dobra. Na terenie Miasta Jasła funkcjonują nw. 
jednostki OSP: OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP 
Jasło – „Brzyszczki”. W 2019 roku wyremontowano garaże - remizy dla OSP Jasło – „Żółków” 
oraz dla OSP Jasło – „Hankówka”. 
W ramach realizacji Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 przyjętego Uchwałą 
RMJ Nr II/10/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. przekazano dotacje dla jednostek OSP. Dotacje te 
były wkładem własnym do zadań dofinansowanych z MSWiA w zakresie zakupu wyposażenia 
dla jednostek OSP (toporki, zestawy podhełmowe, megafony, ubrania specjalne, buty i ubrania 
koszarowe, zestaw nagłaśniający, materiały oświatowo-kulturalne). Dotacje otrzymały 
jednostki: OSP Jasło – „Hankówka” – 2.885,00 zł, OSP Jasło – „Niegłowice”: 220,00 zł, OSP Jasło 
– „Żółków”: 1,00 zł. Łącznie w ramach Programu na dotacje wydatkowano kwotę 3.106,00 zł. 
Otrzymane dofinansowanie z MSWiA było na poziomie 24.315,00 zł. 
W 2019 roku zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zrealizowano poniższe zadania: 

1) wypłacono ekwiwalent za działania ratowniczo gaśnicze członkom jednostek OSP; 
2) utrzymywano i konserwowano sprzęt będący na wyposażeniu jednostek; 
3) realizowano bieżące zakupy i wydatki na potrzeby jednostek; 
4) zakupiono defibrylator z 99 % udziałem dofinansowania; 
5) przeprowadzono remont garaży jednostek OSP; 
6) prowadzono obowiązkowe badania lekarskie członków OSP; 
7) realizowano ćwiczenia dla jednostek. 

Łączne koszty związane z powyższym zakresem wyniosły 194.793,19 zł. 
 

13.2.5. Podsumowanie 
Ze względu na fakt położenia Miasta Jasła nad trzema górskimi rzekami występuje duże 
prawdopodobieństwo powodzi. W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z tym 
zjawiskiem już w latach 80-tych zaczęto budowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek na 
terenie miasta. Obecnie całkowita długość wałów wynosi 17,607 km. Do wykonania pozostaje 
jeszcze budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki o długości 5,65 km na osiedlu 
Niegłowice oraz w gminie Jasło i gminie Dębowiec. Budowa wałów nie należy do zadań BMJ, 
lecz do PGW Wody Polskie – RZGW w Rzeszowie. Organem właściwym w zakresie zarządzania 
kryzysowego na terenie Miasta Jasła jest Burmistrz. Organem pomocniczym Burmistrza 
w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym jest powołany przez 
BMJ Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK). Pracami MZZK kieruje BMJ. 
Bezpośrednio realizacją zadań zajmują się członkowie powołanego przez BMJ Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okresach, w których nie występują bezpośrednie 
zagrożenia, sprawami monitorowania oraz informowania o potencjalnych zagrożeniach 
zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego UM w Jaśle. Ponadto BMJ 
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w celu skuteczniejszego przekazywania informacji o zagrożeniach wdrożył w Jaśle 
elektroniczny system ostrzegania SMS-ALERT. W tym systemie na koniec 2019 roku 
zarejestrowanych było 488 mieszkańców Jasła. 
 

 

14. Utrzymanie miejskich obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych 
 

14.1. Miejskie obiekty użyteczności publicznej 
Miasto Jasło jest właścicielem i zarządza niżej wymienionymi obiektami użyteczności 
publicznej w zakresie: 
1) Studnie publiczne – utrzymywane w części, jako studnie z wodą uzdatnianą do celów 

konsumpcyjnych, a w części utrzymywane w sprawności technicznej, jako studnie do 
wykorzystania na cele przeciwpożarowe. 
Koszty utrzymania studni publicznych wyniosły w 2019 roku 16.912,50 zł. Kwota 
wydatków obejmowała pokrycie kosztów eksploatacji studni publicznych, 
a w szczególności: czyszczenie, utrzymanie w należytym stanie technicznym, uzdatniane 
wody do celów spożywczych w 20 studniach oraz utrzymanie w sprawności technicznej 
35 studni, z których woda może być wykorzystywana na cele p.poż. Zadanie było 
realizowane przez wykonawcę, na podstawie umowy zawartej w postępowaniu 
przetargowym. 

2) Tablice ogłoszeń – rozmieszczone są na wszystkich osiedlach miasta i są utrzymywane  
w porozumieniu z zarządami osiedli. W ewidencji znajduje się 85 tablic ogłoszeń. 
W 2019 roku wydatkowano łącznie 2.555,00 zł na zakup nowych oraz remont istniejących 
tablic. 

3) Ławki - rozmieszczone są w Parku Miejskim, na Rynku, na skwerach i w ciągach 
komunikacyjnych oraz terenach rekreacyjno sportowych. 
W 2019 roku wydatkowano łącznie 12.080,00 zł na zakup nowych oraz remont 
istniejących ławek na terenie Miasta Jasła. 

4) Toalety publiczne – udostępniane są w 7 lokalizacjach: Park Miejski, Plac Żwirki i Wigury, 
parking przy ul. Farnej, Zielony Rynek, plac Bazar, Ogródek Jordanowski, dworzec 
kolejowy. Toalety utrzymywane są przez dzierżawcę, za wyjątkiem toalet na dworcu 
kolejowym oraz na Ogródku Jordanowskim, których utrzymanie (utrzymanie czystości, 
wyposażanie w materiały higieniczne) jest objęte umową zleceniem. 
Koszty bieżącego utrzymania toalet w 2019 roku wyniosły łącznie 4.631,00 zł. 
W 2019 roku zostały zrealizowane dwa przedsięwzięcia inwestycyjne: 

a) Oddano do użytku nową toaletę zaadaptowaną z części pomieszczeń budynku dworca 
kolejowego. Układ funkcjonalny obejmuje 3 pomieszczenia sanitarne: dla kobiet, 
mężczyzn i pomieszczenie dla matki z dzieckiem (przewijak). 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 143.798,41 zł; 

b) Wykonany został projekt budowlany przebudowy toalety na Placu Żwirki 
i Wigury, obejmujący zmiany funkcjonalne, zwiększenie powierzchni użytkowej oraz 
montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych. Koszt dokumentacji wyniósł 
24.600,00 zł. 
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14.2. Miejskie obiekty administracyjne 
BMJ wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta w Jaśle. Urząd Miasta realizował 
swoje zadania w pięciu budynkach zlokalizowanych w następujących miejscach: 
1) ul. Rynek 12 – budynek główny (pozostałe komórki organizacyjne UM), 
2) ul. Sokoła 8 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Energetyk Miejski, Centrum Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej), 
3) ul. PCK 2A (Straż Miejska), 
4) ul. Floriańska 8A (Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, Stanowisko ds. 

zamówień publicznych, Pełnomocnik ds. Jakości), 
5) ul. K. Wielkiego 5 (Wydział Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości). 

W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ww. obiekty posiadają następujące 
warunki: 
1) Tylko w dwóch obiektach (budynek główny i budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego) jest 

zamontowana winda oraz jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
W obiektach bez windy osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są 
o udanie się do Informacji budynku głównego przy ul. Rynek 12, wejściem od strony 
ul. Basztowej. Pracownik merytoryczny zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna 
będzie mogła załatwić sprawę na miejscu. 

2) We wszystkich obiektach w godzinach pracy Urzędu można skorzystać z bezpłatnych usług 
tłumacza migowego; 

3) Żaden z obiektów nie posiada wejścia zabezpieczonego bramkami oraz nie ma 
zamontowanych nad wejściem głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 
niewidome i słabowidzące, a wewnątrz obiektów nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani 
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 
i słabowidzących. 

4) Tylko w obiekcie przy ul. K. Wielkiego 5 istnieje pętla indukcyjna.  
5) Do wszystkich obiektów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
6) Tylko przy budynku głównym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych.  
Urząd Miasta w Jaśle utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym i funkcjonalnym budynki 
– domy osiedlowe na ośmiu osiedlach: Bryły, Brzyszczki, Hankówka, Kaczorowy, Krajowice, 
Niegłowice, Sobniów, Żółków oraz pokrywa koszty wynajmu i eksploatacji trzech świetlic na 
osiedlach Gamrat, Ulaszowice i Mickiewicza. 
Pozostałe miejskie obiekty użyteczności publicznej i administracyjnej są zarządzane 
i utrzymywane przez inne jednostki organizacyjne podległe pod BMJ. 
 

14.3. Podsumowanie 
Obecnie studnie publiczne, ze względu na praktycznie bezawaryjne funkcjonowanie 
wodociągowej sieci miejskiej, nie spełniają istotnej funkcji awaryjnego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę. W większości, jeżeli woda jest pobierana, służy do podlewania 
ogródków kwiatowych na osiedlach. Uwzględniając powyższe, celowym będzie likwidowanie 
sukcesywne pomp, pozostawiając studnie zaewidencjonowane i zabezpieczone przed 
zniszczeniem. 
Tablice ogłoszeń na osiedlach są sukcesywnie wymieniane i remontowane, w centrum miasta 
tablicami ogłoszeń administruje JDK. Do rozważenia pozostaje zastąpienie istniejących tablic 
w centrum miasta elektronicznymi tablicami ogłoszeń w ramach projektu smart city. 
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Ławki ustawione w ciągach komunikacyjnych są na bieżąco remontowane, natomiast pilnym 
do zaplanowania jest wymiana siedzisk ławek na jasielskim Rynku. W przypadku zastosowania 
na siedziska drewna dębowego, rozpisanie przetargu powinno nastąpić w roku 
poprzedzającym wykonanie, co umożliwi pozyskanie drewna sezonowanego. Do rozważenia 
jest również, zastąpienie drewna materiałem kompozytowym, o dłuższym okresie 
eksploatacji, a który został zastosowany i sprawdził się na dwóch ławkach usytuowanych na 
Rynku w pobliżu fontanny.  
Funkcjonujące toalety publiczne są utrzymywane na bieżąco i wymagają napraw jedynie ze 
względu na ich dewastacje przez użytkowników. Wyjątkiem jest toaleta na Placu Żwirki 
i Wigury, gdzie od kilku lat planowana modernizacja nie jest realizowana, głównie ze względu 
na wysokie koszty niewspółmierne do oczekiwanego efektu. Obecnie opracowany projekt 
przewiduje zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu, a za tym jego poprawę funkcjonalną.  
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III. Sfera społeczna 
 

1. Edukacja publiczna 
 

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej sporządzono na podstawie 
Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019, którą Burmistrz Miasta Jasła przedłożył 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60 ze zm.) Radzie Miejskiej Jasła w terminie do 31.10.2019 r. 
Informacja powyższa zwierała również dane dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 
gimnazjalnego oraz dane dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora 
oświaty.  
 
1.1. Podsumowanie Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 

Rok szkolny 2018/2019 to drugi rok wdrażania reformy oświatowej. Szkoły podstawowe 
zafunkcjonowały już w pełnej ośmioklasowej strukturze.  
W czterech szkołach naukę kontynuowali jeszcze uczniowie klas III gimnazjalnych. 
 

1.1.1. Informacja zbiorcza 

W sumie w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Jasła funkcjonowało 11 przedszkoli miejskich 
i 9 szkół podstawowych prowadzonych przez miejski samorząd, z tego, jako samodzielne 
placówki funkcjonowało 6 przedszkoli (Przedszkole Miejskie nr: 1, 2, 3, 6, 10 i 11) oraz 4 szkoły 
podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 i SP nr 7), pozostałe placówki prowadzone przez Miasto 
Jasło funkcjonowały w zespołach szkół obejmujących szkołę podstawową i przedszkole, a były 
to: ZSM nr 1, ZSM nr 2, ZSM nr 3, ZSM nr 5 oraz ZSM nr 6. 
Klasy gimnazjalne prowadzone były w SP nr 1 (byłe Gimnazjum nr 4), SP nr 2 (Gimnazjum 
nr 1), SP nr 12 w ZSM nr 3 (Gimnazjum nr 2), SP nr 8 w ZSM nr 5 (Gimnazjum nr 5). 
W stosunku do roku poprzedniego nie było pod tym względem żadnych zmian.  
Ponadto na terenie miasta Jasła funkcjonowały również placówki, prowadzone przez osoby 
fizyczne i inne podmioty: Prywatne Bajkowe Przedszkole, Prywatne Kubusiowe Przedszkole, 
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole 
„SMYK”, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Niepubliczne Przedszkole 
„U Michalitek” oraz Zespół Szkół Społecznych – obejmujący przedszkole oraz szkołę 
podstawową - prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „Nasza Szkoła”. 
W stosunku do 2018 roku liczba placówek niepublicznych na terenie Jasła zwiększyła się. 
Łącznie do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Jasła w 2018/2019 roku 
szkolnym uczęszczało 4.974 uczniów, z czego 3.420 to uczniowie szkół prowadzonych przez 
Miasto Jasło, 101 uczniowie ze szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie, 1.052 dzieci 
z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jasło, a 401 dzieci z prywatnych przedszkoli. 
 

1.1.2. Przedszkola 

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, 
w 45 oddziałach (w roku poprzednim było 46 oddziałów) uczyło się ogółem 1.052 
wychowanków. Z tego 20 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy 
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szkole podstawowej. Liczba dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola 
miejskie w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 49 dzieci. 
Nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. 

 

1.1.3. Szkoły Podstawowe  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło 
uczęszczało 3.420 uczniów, z tego w klasach I – III –907, w klasach IV – VI –1.352, w klasach 
VII- VIII -767, w klasach gimnazjalnych – 394 uczniów. Nauka realizowana była w 156 
oddziałach szkolnych. 

 

1.1.4. Egzamin ósmoklasisty 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w ostatniej klasie szkoły 
podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie 
klas VIII przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy. Celem egzaminu ósmoklasisty jest 
przede wszystkim określenie poziomu wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie 
obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnienie uczniowi, jego rodzicom, 
nauczycielom oraz władzom oświatowym informacji zwrotnej na temat tego poziomu 
wykształcenia. Ponadto zastępuje on egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które 
wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, jako kryteria 
w procesie rekrutacji. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego 
nowożytnego. Od roku 2022 ósmoklasista przystąpi już do egzaminu z czterech przedmiotów 
obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego 
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 
W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego 
przystąpiło 366 uczniów, z j. angielskiego 363 uczniów, natomiast z języka niemieckiego 
jedynie 2 uczniów. 
Poniżej przedstawiono średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych częściach 
w roku szkolnym 2018/2019, w procentach oraz w skali staninowej. 
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję 
zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 
populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Są to następujące przedziały: 
1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 
7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy. 
 

Klasy ósme 
Język polski Matematyka Język angielski 

Język 
niemiecki 

% stanin % stanin % stanin % stanin 

W Szkole Podstawowej nr 1 65 6 51 7 68 7 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 2  67 6 53 7 70 7 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 4  54 3 43 5 53 5 100 9 

W Szkole Podstawowej nr 6  64 5 38 4 69 7 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 7 62 5 37 4 48 4 0 0 
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Klasy ósme 
Język polski Matematyka Język angielski 

Język 
niemiecki 

% stanin % stanin % stanin % stanin 

W Szkole Podstawowej nr 8 65 6 55 7 67 7 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 10 55 3 40 5 60 6 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 11 63 5 45 6 57 5 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 12 
z Oddziałami Integracyjnymi 

69 7 42 5 54 5 0 0 

 
Poniżej przedstawiono średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 
2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło w porównaniu do Powiatu 
Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego. 
 

Jednostka 
administracyjna 

Język polski Matematyka Język angielski 

Miasto Jasło 65 48 62 

Powiat 64 44 57 

Województwo 64 46 57 

 

1.1.5. Egzamin gimnazjalny 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. 
Przystąpiło do niego 384 uczniów (10 uczniów było zwolnionych z egzaminu za wybitne wyniki 
w nauce). Podobnie, jak w latach poprzednich egzamin gimnazjalny składał się 
z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania 
z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). 
W części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - zadania z przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). 
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 
nowożytnego (j. angielskiego lub j. niemieckiego) na poziomie podstawowym albo na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku klasach gimnazjalnych tylko 10 uczniów 
przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego. Pozostali uczniowie wybrali język angielski. 
Poniżej przedstawiono średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych częściach 
w roku szkolnym 2018/2019, w procentach oraz w skali staninowej. 
 
Zestawienie wyników egzaminu z części humanistycznej 
 

Klasy gimnazjalne 
Język polski Historia i WOS 

% stanin % stanin 

W Szkole Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 1) 

73 8 65 7 

W Szkole Podstawowej nr 12  
(Gimnazjum nr 2)  

62 5 57 5 
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Klasy gimnazjalne 
Język polski Historia i WOS 

% stanin % stanin 

W Szkole Podstawowej nr 1 
(Gimnazjum nr 4) 

62 5 56 5 

W Szkole Podstawowej nr 8 
(Gimnazjum nr 5) 

57 4 52 3 

 
Zestawienie wyników egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej 
 

Klasy gimnazjalne 
Matematyka 

Przedmioty 
przyrodnicze 

% stanin % stanin 

W Szkole Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 1) 

55 7 56 7 

W Szkole Podstawowej nr 12  
(Gimnazjum nr 2)  

36 4 48 5 

W Szkole Podstawowej nr 1 
(Gimnazjum nr 4) 

36 4 44 4 

W Szkole Podstawowej nr 8 
(Gimnazjum nr 5) 

32 3 39 3 

 
Zestawienie wyników egzaminu z części językowej – język angielski  
 

Klasy gimnazjalne 

J. angielski – wersja 
podstawowa 

J. angielski – wersja 
rozszerzona 

% stanin % 

W Szkole Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 1) 

79 7 68 

W Szkole Podstawowej nr 12  
(Gimnazjum nr 2)  

66 5 48 

W Szkole Podstawowej nr 1 
(Gimnazjum nr 4) 

58 4 39 

W Szkole Podstawowej nr 8 
(Gimnazjum nr 5) 

61 4 47 
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Zestawienie wyników egzaminu z części językowej – język niemiecki 
 

Klasy gimnazjalne 

J. niemiecki – wersja 
podstawowa 

J. niemiecki – 
wersja rozszerzona 

% stanin % 

W Szkole Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 1) 

65 7 100 

W Szkole Podstawowej nr 12  
(Gimnazjum nr 2)  

70 8 100 

W Szkole Podstawowej nr 1 
(Gimnazjum nr 4) 

0 0 0 

W Szkole Podstawowej nr 8 
(Gimnazjum nr 5) 

0 0 0 

 
Poniżej przedstawiono średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło w porównaniu do Powiatu 
Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego. 

 

Jednostka 
administracyjna  

Część humanistyczna 
Część matematyczno - 

przyrodnicza 
j. angielski j. niemiecki 

Język 
polski 

Historia 
i wiedza  

o 
społeczeństwie 

matematyk
a 

przedmioty 
przyrodnicz

e 

Poziom 
podstawo

wy 

Poziom 
rozszerz

ony 

Poziom 
podstawo

wy 

Poziom 
rozszerz

ony 

Miasto Jasło 68 (71) 62 (61) 48 (55) 52 (58) 73 (71) 59 (56) 67 (52) 100 (71) 

Powiat 65 60 44 50 66 50 56 96 

Województwo 65 60 44 50 66 50 49 51 

 
W powyższej tabeli w przypadku wyników dla Miasta Jasła w nawiasie podano średnie wyniki 
osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018. 
 

1.1.6. Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2018/2019 ogółem w przedszkolach miejskich, szkołach podstawowych 
i zespołach szkół było zatrudnionych 448 nauczycieli na 410,64 etatach, w tym największa 
grupa zatrudnionych nauczycieli to grupa nauczycieli dyplomowanych. 
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 
- nauczyciele stażyści  -     3 osoby, 
- nauczyciele kontraktowi -   25 osób, 
- nauczyciele mianowani -   61 osób, 
- nauczyciele dyplomowani - 359 osób. 
W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła 
się o 9 osób, a spowodowane to było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za 
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pracowników stałych, którzy przebywali na urlopach macierzyńskich, dłuższych zwolnieniach 
lekarskich oraz którym udzielono urlopów na poratowanie zdrowia.  
 

1.1.7. Struktura wynagrodzeń kadry pedagogicznej  
Zgodnie z systemem wskaźników zawartych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) wzrost kwoty bazowej oznacza, 
iż proporcjonalnie wzrastają średnie, gwarantowane przez państwo, wynagrodzenia 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. 
W poniższej tabeli podano kwoty bazowe obowiązujące w 2019 roku. 

 

Rok 
Stażysta 

[zł] 
Kontraktowy 

[zł] 
Mianowany 

[zł] 
Dyplomowany 

[zł] 

1.01.2019 3 045,21 3 380,19 4 385,10 5 603,19 

od 1.09.2019 3.338 3.705 4.806 6.141 

 
1.1.8. Pracownicy administracji i obsługi  

Zatrudnienie pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły  
w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiało się następująco:  

a) 36,43 - etatów pracowników administracji (45 osób), 
b) 44,50 - etatów pracowników kuchni i stołówki (45 osób), 
c) 93,88 - etatów pracowników pozostałych (103 osoby). 

W stosunku do ubiegłego roku zatrudnienie pracowników niepedagogicznych zmniejszyło się 
ze 191,54 etatu (211 osób) do 174,81 etatu (193 osoby), tj. o 16,73 etatu (18 osób). 

 

1.1.9. Wysokość nakładów finansowych na zadania oświatowe 
Poniższy wykres pokazuje wysokość środków finansowych na zadania oświatowe w latach 
2006-2019.  
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Problem rosnących wydatków na oświatę dotyczy wszystkich samorządów w Polsce i Miasto 
Jasło nie jest tu wyjątkiem. Niemniej jednak wydatki te pochłaniają około 30 procent 
corocznego budżetu miejskiego i stale rosną. W 2017 roku na ten cel przeznaczono 47,5 mln 
zł, w 2018 roku 49,3 mln zł, a w 2019 już 51,4 mln zł. Warto zaznaczyć, że na wzrost wydatków 
składa się wiele czynników, przede wszystkim wzrost wynagrodzeń, spadek liczby uczniów 
i tym samym zmniejszenie subwencji oświatowej. Wzrost finansów generują również niepełne 
oddziały w przedszkolach i szkołach, duża liczba uczniów spoza miasta, wzrost zadań 
oświatowych, a także koszty mediów. 
 
Strukturę wydatków i dochodów na oświatę w latach 2017 - 2019 pokazuje poniższa tabela.  
 

Rok Wydatki 
Miasta 
Jasła na 
oświatę 

[zł] 

Subwencja 
oświatowa 

[zł] 

Dochody, 
dotacje, 
środki 
z EU 
[zł] 

Środki 
własne 
budżetu 
miasta 
ogółem 

[zł] 

Udział 
subwencji 

w 
wydatkach 

[%] 
[(poz. ./poz.2) 

x%] 

Udział 
dochodów 

w 
wydatkach 

[%] 
[(poz. ./poz.2) 

x%] 

Udział 
środków 
własnych 

w 
wydatkach 

[%] 
[(poz. ./poz.2) 

x%] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

2017 47.563.038 27.013.230 6.793.348 13.756.459 56,79 14,28 28,92 

2018 49.325.336 28.563.178 6.263.696 14.498.462 57,91 12,70 29,39 

2019 51.422.293 29.899.539 6.306.366 15.216.387 58,15 12,26 29,59 

 

1.2. Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Mieście Jaśle 

W 2019 roku realizowany był Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży w Mieście Jaśle przyjęty uchwałą RMJ nr IX/66/2019 z dnia 15.04.2019 r. poprzez 
udzielanie pomocy – nagród uzdolnionym uczniom. Nagrody Burmistrza dla uczniów 
przyznawane były na podstawie uchwały RMJ Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
15.04.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym 
uczniom, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach. W sumie 
w 2019 roku zostało przyznanych 130 nagród (w 2018 roku przyznano 85 stypendiów), tj.: 

1) Nagrody Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce: 
a) uczniom SP- 67, 
b) uczniom klas gimnazjalnych – 52.  

2. Nagroda Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne – 1 uczeń. 
3. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe – 1 uczeń. 
4. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe: 

a) uczniom SP – 4, 
b) uczniom klas gimnazjalnych – 3. 

5. Nagroda Bartłomieja z Jasła – 2 uczniów. 
W sumie na nagrody dla uczniów w roku 2019 wydano kwotę w wysokości 84.995,00 zł. 
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1.3. Realizacja Programu „Jasło - Miasto Wiedzy” 

W ramach Programu w październiku w Jasielskim Domu Kultury został zorganizowany po raz 
szósty Festiwal Nauki. Przez dwa dni odbywały się warsztaty, pokazy i prelekcje adresowane 
głównie do dzieci i młodzieży. Można było podziwiać modele edukacyjne w Ogrodzie 
Doświadczeń oraz „przenieść” się na inną planetę za pomocą Kuli Zorby. Dodatkową atrakcja 
były stanowiska VR Team, pozwalające oglądać jak pracuje ludzkie ciało czy eksplorować 
nieznane nam środowiska, tj. puszczę, tajgę, sawannę. Po raz pierwszy odbyły się również 
pokazy i warsztaty malowania piaskiem na szkle. 
Firmy biorące udział w Festiwalu Nauki to: Estrada Tyska, ExploraPark – Park Nauki i Techniki 
w Wałbrzychu, PWSZ Krosno, 3D Universal z Jasła oraz Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
Ponadto w 2019 r. w ramach Programu Jasło - Miasto Wiedzy ukazały się cztery numery 
czasopisma. Nakład wynosił 4,5 tys. egzemplarzy każdy. Zostały one bezpłatnie dostarczone 
wszystkim uczniom szkół podstawowych w Jaśle. Dodatkowo każdej edycji towarzyszył 
konkurs z nagrodami. Uczestnicy przysyłali odpowiedzi i wśród nich losowano 10 zwycięzców. 
W ramach działań edukacyjnych zostały zorganizowane również wystawy interaktywne. Na 
początku 2019 r. dostępna była ekspozycja „Jak oszukać zmysły”, a od kwietnia do czerwca 
dostępna była wystawa „Witamy w nanoświecie”. Obie wystawy zostały zorganizowane przy 
współpracy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

1.4. Realizacja Jasielskiej Ligi z Lotosem 

W październiku, podczas Festiwalu Nauki, już po raz szósty, odbyła się inauguracja Jasielskiej 
Ligi Naukowej z Lotosem. Swój udział w Lidze zgłosiło 103 uczniów z 7 szkół podstawowych. 
Zaplanowano realizację w sumie 32 projektów. Liga wykorzystuje atrakcyjną dla uczniów 
metodę uczenia się opartą na strategii rozwiązywania problemu naukowego. Wymaga ona 
postawienia frapującego problemu badawczego, zaplanowania działań, a później 
poszukiwania i weryfikowania jego rozwiązań. Po zakończeniu projektu uczniowie prezentują 
przed komisją ekspercką swoje osiągnięcia. Liga jest projektem realizowanym w ramach 
programu „Jasło – Miasto Wiedzy”. W tej edycji uczniowie próbowali znaleźć odpowiedź na to 
„W jaki sposób komunikują się młodzi jaślanie?”, „Jak zdobyć, utrwalić i upowszechnić 
informacje na temat zapomnianych, a zasłużonych ludzi spoczywających na jasielskiej 
nekropolii?”, a także „Gdzie w Jaśle można znaleźć fraktale?”. Zakończenie projektu 
zaplanowane zostało na maj 2020 roku. Wówczas to w poszczególnych kategoriach 
wiekowych wyłonieni zostaną zwycięzcy. Dodatkową motywacją dla zespołów była również 
nagroda główna, którą w tej edycji, dzięki hojności Fundacji LOTOS, jest utworzenie pracowni 
dydaktycznej w szkole, do której chodzą laureaci.  

 

1.5. Podsumowanie  

W roku szkolnym 2019/2020 do miejskich placówek oświatowych uczęszcza 4.584 uczniów. 
W 9 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło uczy się 3.011 uczniów (w tym 
683 uczniów spoza Jasła), przy czym na terenie Jasła funkcjonuje jeszcze społeczna szkoła 
podstawowa, która ma pod swoją opieką 94 uczniów. Ponadto Miasto prowadzi 11 przedszkoli 
i 1 oddział przedszkolny, do których w sumie uczęszcza 1.034 dzieci. Dodatkowo w mieście 
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funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych (prywatnych), gdzie początkową edukację pobiera 
445 dzieci. Niestety liczba dzieci w przedszkolach, a tym samym później uczniów w szkołach 
podstawowych, ma tendencję spadkową. W roku szkolnym 2018/2019 w miejskich szkołach 
podstawowych uczyło się w sumie 3.420 uczniów, a już w roku szkolnym 2019/2020 jest ich 
o 409 mniej (w tym 394 uczniów z III klasy gimnazjum). Według szacunkowych danych liczba 
ta będzie się zmniejszała, by osiągnąć około 2.500 uczniów w roku szkolnym 2029/2030. 
 
W placówkach miejskich liczba oddziałów poszczególnych klas, a także liczba uczniów 
w klasach jest różna (2018/19 – 156 oddziałów, 2019/20 – 142 oddziały). Przy czym w kilku 
latach nie udało się w ogóle utworzyć oddziałów. I tak w roku szkolnym 2019/20 w Zespole 
Szkół Miejskich nr 1 (SP nr 6 i PM nr 12, ul. Rafineryjna 3a) i w Szkole Podstawowej nr 7 
(ul. Św. Jana z Dukli 64,) nie ma klasy IV, a w Zespole Szkół Miejskich nr 6 (SP nr 10 i PM nr 14, 
ul. Lwowska 36) nie ma klasy I i IV. Równocześnie ze spadkiem uczniów spada liczba 
zatrudnionych nauczycieli. O ile, dziesięć lat temu, w roku szkolnym 2009/2010, etatów 
nauczycielskich było 515, to w roku szkolnym 2019/2020 jest ich już 388.  
 
W styczniu 2020 roku UM w Jaśle zorganizował spotkanie oświatowe, w którym wzięły udział 
władze miasta, Radni RMJ oraz dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli. Wnioski, które zostały 
wyciągnięte na spotkaniu wskazują, iż posiadamy: jakość edukacji na dobrym poziomie, dobre 
wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, duże szkoły z dobrymi warunkami lokalowymi, 
wykształconą kadrę pedagogiczną. 
Problemem jest jednak wzrost wydatków na oświatę, którego przyczyną jest: wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli, wzrost zadań oświatowych, przerost zatrudnienia nauczycieli 
w szkołach w stosunku do liczby godzin, spadek liczby uczniów, a co za tym idzie zmniejszenie 
subwencji oświatowej, zwiększająca się liczba nauczycieli zatrudnianych na niepełnych 
etatach, niepełne oddziały klasowe w przedszkolach i szkołach, duża liczba uczniów w szkołach 
spoza miasta Jasła. 
Zaproponowane zostały również możliwości oszczędności wydatków oświatowych poprzez: 

1) zmniejszenie liczby jednostek oświatowych, 
2) łączenie jednostek w zespoły szkół (szkoły podstawowe + przedszkola, przedszkola + 

przedszkola), 
3) likwidacja szkoły, a w jej miejsce utworzenie filii innej szkoły, 
4) wspólna obsługa finansowa, 
5) wprowadzenie maksymalnego połączenia zajęć w klasach (tzw. klasy łączone), 
6) zmniejszenie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szkołach,  
7) tworzenie liczby oddziałów w szkołach i przedszkolach adekwatnie do liczby uczniów 

(pełne oddziały),  
8) dążenie do zatrudnienia nauczycieli w szkołach proporcjonalnie do liczby godzin oraz 

liczby uczniów. 
Ustalono, iż konieczne byłoby wyciągnięcie przez firmę zewnętrzną wniosków z analizy stanu 
oświaty, które wskazywałyby priorytetowe zadania do wykonania w celu optymalnego 
zminimalizowania kosztów oświaty. 
 
Pełna Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 dostępna jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany. 

http://www.jaslo.p/


Strona 123 z 190 
 

 

 

2. Kultura 
 

W 2019 roku zrealizowano poniższe zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony zabytków. 

 

2.1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury 

Miasto jest organizatorem trzech instytucji kultury, tj. Jasielskiego Domu Kultury (JDK), 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (MBP) oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle (MRJ), na 
których aktywność i funkcjonowanie, przeznacza środki finansowe w formie dotacji 
podmiotowych. Instytucje kultury w 2019 roku otrzymały dotacje podmiotowe 
w następujących kwotach: 
a) Muzeum Regionalne – 668.000,00 zł; 
b) Miejska Biblioteka Publiczna – 1.535.000,00 zł; 

Ponadto MBP otrzymała dotację od Powiatu Jasielskiego na prowadzenie biblioteki 
powiatowej w kwocie 75.000,00 zł. 

c) Jasielski Dom Kultury – 2.050.000,00 zł. 
 

2.2. Dotacje celowe dla instytucji kultury 
Instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje inwestycyjne na pokrycie kosztów inwestycji oraz 
dotacje celowe związane z realizacją konkretnych zaplanowanych programów. 
W 2019 roku przyznano pięć dotacji dla JDK na organizacje niżej wymienionych zadań: 

1) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: „Podniesienie jakości 
świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury 
w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”; 

2) Organizacja „Dni Jasła 2019”; 
3) Współorganizacja „Antoniańskiego Daru Serca”; 
4) Współorganizacja „XIV Międzynarodowych Dni Wina – Jasło 2019”; 
5) Współorganizacja corocznego Memoriału im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". 

Ponadto przyznano dwie dotacje celowe dla MBP na:  
1) Wydatki inwestycyjne obejmujące rozwój infrastruktury technologicznej poprzez zakup 

i montaż klimatyzacji; 
2) Wykonanie projektu oraz montaż wentylacji. 

 
2.3. Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, 

artystycznych i rozrywkowych 
Miasto Jasło współfinansowało nw. imprezy i wydarzenia, które były organizowane przez 
jednostki miejskie oraz przez inne organizacje i stowarzyszenia:  
1) JDK otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie promocji działalności 

kulturalnej poprzez organizację: Koncertu Noworocznego dla seniorów, spotkania 
z Mikołajem przy Glorietce w Parku Miejskim, Festiwalu Archeologicznego „Dwa Oblicza” 
– pokaz wojów; 

2) MRJ otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w zakresie promocji działalności 
kulturalnej obejmujące działania związane z organizacją XI Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu; 
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3) Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenia i Fundacje: Klub Seniora przy JSM; 
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; Jasielskie Stowarzyszenie 
Lotnicze „IKAR” im. Leszka Preisnera; Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca; 
Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kolejarz”; Jasielski Klub Motocyklowy BROTHERS OF 
THE SOUTH; Stowarzyszenie „ŻYCIE BEZ BARIER”; Fundacja im. Prof. Romana Saphiera; 
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle; PSzW im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle; 

4) Zarządy Osiedli organizowały: Dzień Dziecka, zabawy karnawałowe, pikniki integracyjne, 
imprezy sportowo – kulturalne, spotkania dla seniorów. 

 
2.4. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury 
W 2019 roku BMJ przyznał stypendia na realizację dwóch przedsięwzięć: 
1) „Działalność artystyczna w 2019 r. wraz z wykonaniem recitali fortepianowych w JDK 

i Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle”. Stypendium otrzymał Michał Babiarz; 
2) „Jasło – wczoraj, dziś, jutro” – Projekt mający na celu propagowanie i rozwój kultury 

wysokiej w mieście. Stypendium otrzymała Katarzyna Cygnar. 
 

2.5. Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Zrealizowano zakupy usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej, upowszechniania 
i promocji kultury, a także zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła oraz inne 
z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych 
promujących Jasło i organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zamówiono pokazy filmowe 
w ramach kina plenerowego, koncerty muzyczne, a także zlecono wykonanie muralu 
o tematyce miejskiej na budynku „Sokoła” i baneru z motywem miejskim promującym polskie 
tradycje świąteczne. 

 
2.6. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury realizowane przez NGO 

W 2019 roku w ramach Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 -2021 przyjętego Uchwałą 
RMJ Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. przyznano w formie „małych grantów” dotacje 
podmiotom, które zrealizowały poniższe zadania: 
1) Stowarzyszenie Bahtałe ROMA na organizację: 

a) XI Edycji Powitania Wiosny na Cygańską Nutę, 
b) XII Edycji Dni Kultury Romskiej; 

2) Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle na organizację zajęć 
edukacyjno-kulturalnych i patriotycznych dla słuchaczy UTW pt. „Świadomy Senior na 
Straży Pamięci Historycznej Narodu Polskiego i Promujący Polską Kulturę i Tradycję wśród 
Seniorów Środkowej Europy”; 

3) Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło na organizację 
zadania pn. „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabo 
widzących”; 

4)  Fundacja im. Stefanii Woytowicz na realizację zadania pt. „Podkarpackie Impresje 
im. Karola Głowy - Warsztaty Artystyczne - Wakacje ze Sztuką”. 

5) Fundacja im. Stanisława Barabasza na organizację „Motomikołajek 2019 w Jaśle”; 
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6) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka - Hufiec Jasło na organizację 
zadania pn. „Śladami harcerskiego patrona - Pułkownika Lisa Kuli.” 

Na powyższe dotacje wydatkowano kwotę 49.928,00 zł. 
 

2.7. Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz 
upowszechniania kultury 

W 2019 roku BMJ przyznał nagrody następującym osobom: 
1) Barbarze Czajce – absolwentce Szkoły Luwru, pracownikowi merytorycznemu Muzeum 

Regionalnego w Jaśle, odpowiedzialnej za dział sztuki, kuratorce i autorce wielu wystaw, 
popularyzatorce enoturystyki w Jaśle i okolicach; 

2) Jadwidze Stelidze – Redaktor naczelnej „Obiektywu Jasielskiego”; 
3) Sławomirowi Gołębiowskiemu – promotorowi kultury ludowej, pracownikowi 

merytorycznemu JDK, odpowiedzialnemu za profesjonalne i bezpieczne przygotowanie 
wielu – również masowych – imprez na terenie Jasła; 

4) Wiesławowi Hapowi – zasłużonemu animatorowi kultury, społecznikowi aktywnie 
działającemu w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz w Związku 
Harcerstwa Polskiego, cenionemu historykowi, publicyście i regionaliście; 

5) Robertowi Królowi – poecie, autorowi kilku tomików wierszy, laureatowi wielu 
konkursów, stypendyście Miasta Jasła, Miasta Krakowa i Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, którego książka pt. „Polka” uzyskała nominację do literackiej nagrody im. 
Wisławy Szymborskiej. 

 
2.8. Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
Na podstawie Uchwały RMJ Nr LI/518/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej 
ewidencji zabytków Miasta Jasła, położonym na obszarze Miasta Jasła, niestanowiącym 
własności Miasta Jasła przyznano następujące dotacje celowe na: 
1) Prace związane z odrestaurowaniem wszystkich elementów zabytkowej fasady frontowej 

budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 16 w Jaśle, wpisanego do Gminnej 
Ewidencji Zabytków; 

2) Kontynuację rozpoczętych prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Jaśle, wpisanego do Rejestru zabytków. 

 

2.9. Remonty i bieżące utrzymanie miejskich obiektów zabytkowych 
W 2019 roku na Starym Cmentarzu przy ul. Zielonej zrealizowano następujące zadania: 
1) opracowano Programy Prac Konserwatorskich dla zabytkowych nagrobków; 
2) przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych nagrobkach; 
3) kontynuowano współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie realizacji 

przez studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prac konserwacyjnych 
i restauracyjnych dwóch zabytkowych nagrobków dziecięcych; 

4) wykonano dodatkowe prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie 
zabezpieczające istnienie 5 zabytkowych nagrobków; 

5) wykonano i zamontowano 5 szt. tabliczek informacyjnych przy zabytkowych nagrobkach 
oraz zdemontowano 12 szt. pulpitów. 
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2.10. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa 

Wykonano następujące działania: 
1) bieżące prace remontowe przy pamiątkowych tablicach Bartłomieja z Jasła i 200. Rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przy Pomniku ruchu oporu jasielskich kolejarzy przy 
ul. Metzgera 10; 

2) konserwacja Pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej przy Urzędzie Miasta w 
Jaśle; 

3) współpracowano w ramach akcji pn. „Pamiętamy o miejscach pamięci z I i II wojny 
światowej w Jaśle”; 

4) zlecono opracowanie Ewidencji miejsc pamięci narodowej, tablic, pomników i obelisków 
znajdujących się na terenie Miasta Jasła. 

 
2.11. Dotacje pozyskane od podmiotów zewnętrznych na realizację zadań własnych 

z zakresu ochrony zabytków 
Otrzymano dotacje i darowizny z następujących instytucji: 
1) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – kwota 10.000,00 zł na dofinansowanie 

prac konserwatorskich przy zabytkowych dwóch nagrobkach na Starym Cmentarzu; 
2) Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle – 

kwota: 18.400,00 zł na rzecz renowacji zabytków Starego Cmentarza. 
 

2.12. Podsumowanie 
W 2019 r. odbyły się wszystkie zaplanowane przez Miasto wydarzenia i działania kulturalne. 
Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 900 różnych wydarzeń kulturalnych, 
patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych wewnątrz instytucji i poza swoją siedzibą, 
a łącznie udział w nich wzięło blisko 90 tys. odbiorców. Wsparcia w zakresie infrastruktury 
wymaga nadal Muzeum Regionalne w Jaśle, które oczekuje na realizację projektu dot. 
przebudowy siedziby. Największą uwagę przyciągają Dni Jasła, w których co roku bierze udział 
większa liczba odbiorców oraz rozpoznawalne w kraju Międzynarodowe Dni Wina, które 
przyciągają pasjonatów z całej Polski. Najmniej mieszkańców Jasła przyciągają nadal 
wydarzenia patriotyczne. W najbliższym czasie konieczne będzie podjęcie działań w zakresie 
aktualizacji uchwał RMJ dot. przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury. 
Niewystarczające są nakłady finansowe na kulturę, a kolejny rok z powodu stanu epidemii 
może tę sytuację pogorszyć. Co roku czynione są starania w zakresie pozyskiwania środków na 
remonty zabytków (zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu) z różnych źródeł. 
W 2019 roku wykonano wiele remontów obiektów zabytkowych, m.in.: konserwacja figury 
Matki Bożej na cmentarzu Jasło - Ulaszowice, konserwacja trzech zabytkowych nagrobków na 
Starym Cmentarzu. Zrealizowano też wiele bieżących prac przy pomnikach i tablicach. 
Kontynuowano współpracę z ASP w Krakowie, która w 2019 r. przejęła do konserwacji dwa 
nagrobki dziecięce ze Starego Cmentarza. 
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3. Kultura fizyczna i rekreacja 
 

3.1. Kultura fizyczna i sport 

3.1.1. Wspieranie działalności klubów sportowych 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć o charakterze 
sportowym 18 klubom sportowym: UKS "MOSiR" Jasło (realizacja 3 zadań), KS "SPEED" 
(realizacja 2 zadań), MKS "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki", Jasielskie Stowarzyszenie 
Cyklistów, MKS "MOSiR" Jasło (realizacja 2 zadań), JKS Czarni 1910 Jasło, UKS "SZÓSTKA", 
Jasielski Klub KYOKUSHIN Karate, OKS "SOBNIÓW" Jasło, UKS "SPIN", UKS - Akademia Sportów 
Walki Judo – Jasło, Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe, Jasielski Klub Sportów Walki, MKS 
"GAMRACIK", Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła, UKS „Biały Orzeł” (realizacja 
2 zadań), Międzyszkolny Klub Narciarski Jasło, Global Soccer Academy. Łącznie klubom 
przyznano w ramach dotacji 748,8 tys. zł na realizację 23 przedsięwzięć. Wysokość dotacji 
zawierała się w przedziale od 1 tys. zł do 160 tys. zł (w 2018 roku 15 klubów sportowych otrzymało 

689,8 tys. zł na organizację 24 przedsięwzięć). 
 

3.1.2. Nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał 53 nagrody (w 2018 roku przyznano 63 nagrody) za osiągnięcia 
sportowe, a w tym: 

a) 33 nagrody pieniężne i 8 wyróżnień dla sportowców, 
b) 6 nagród pieniężnych i 2 wyróżnienia dla trenerów, 
c) 4 wyróżnienia dla działaczy sportowych.  

Wnioski o przyznanie nagród zostały złożone przez kluby sportowe i pozytywnie zaopiniowane 
przez Miejską Radę Sportu. Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy reprezentują: sporty walki 
(judo, karate, kickboxing), piłkę nożną, piłkę siatkową, pływanie, biatlon, narciarstwo biegowe 
i rolkarstwo. Wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury. 
Wysokość nagród wyniosła od 400 do 800 zł brutto. 
 

3.1.3. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych 

1) Organizacja zawodów i imprez sportowych: Zawody pływackie Family Cup, 
"Run&Rollspeed" Jasło 2019, Memoriał Piłki Nożnej im. Ryszarda Szczygła, Nitus Euroliga 
Edycja Spartan Jasło, Gala Sportów Walki „HFO Spartan Night”, wyjazd na Puchar Europy 
do Hiszpanii, Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jasła, Zima na sportowo - 
zajęcia z narciarstwa biegowego, zajęcia sportowe z dziedziny narciarstwa zjazdowego dla 
dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2019 roku, Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła 
w Judo, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jasła, Turniej Finałowy 
III Podkarpackiej Ligi Mężczyzn w piłce siatkowej, Turniej tenisa stołowego 
o Mistrzostwo Jasła, Zawody Narciarskie o Puchar Niedźwiadka, Turniej Ćwierćfinałowy 
o wejście do II ligi siatkówki męskiej, Turniej Karate „Pierwszy Start”, Zimowa liga tenisa 
ziemnego, Turniej Półfinałowy o wejście do II ligi siatkówki męskiej, Otwarcie sezonu na 
torze rolkowo-narciarskim, Mistrzostwa Podkarpacia FAMILY CUP w Biegach 
Przełajowych i Rolkarstwie Szybkim, Turniej Finałowy o wejście do II ligi siatkówki męskiej, 
Zawody rowerowe na torze BMX; 

2) Zakup nagród rzeczowych na wydarzenia sportowe: Lotniczo-motoryzacyjny piknik 
rodzinny, 40-lecie powstania Międzyosiedlowego Klubu Sportowego „Jasiołka, 
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Hankówka-Brzyszczki”, 70-lecie powstania OKS „Sobniów” Jasło, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Jasła w pływaniu, Międzynarodowy Festiwal Sportu, Otwarcie sezonu Street 
Workout, Amatorskie zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta 
Jasła, Spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jasła, Turniej tenisa o 
Puchar Burmistrza Miasta Jasła, Mistrzostwa Jasła w tenisie, Aktywna sobota z MOSiR-
em, Zawody pływackie na basenie odkrytym, Memoriał piłki nożnej im. Aleksandra 
Karamona, Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O złoty liść dębu”, Jasielski 
Rajd Niepodległości, Nocne Charytatywne Pływanie, Turniej Piłki Nożnej rocznika 2001 
i młodszych, Mikołajkowy Turniej Judo, Mistrzostwa Jasła w Karate Kyokushin; 

3) Zorganizowano zajęcia rowerowe na torze BMX oraz warsztaty łucznicze dla dzieci 
i młodzieży; 

4) Zakup wakacyjnych biletów wstępu na basen przekazanych do dyspozycji Zarządów 
Osiedli. Zakupiono 1.580 szt. biletów jednodniowych; 

5) Udział w ogólnopolskim programie "Szkolny Klub Sportowy" uczniów z jasielskich szkół 
podstawowych w ramach współpracy z Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym; 

6) Miasto Jasło współorganizowało X Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca  
i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta (zamówiono 4 statuetki dla zawodników oraz 
pokryto koszty organizacji wydarzenia w Jasielskim Domu Kultury); 

7) W ramach promocji obiektów sportowych, Miasto Jasło otrzymało wyróżnienia  
w ramach Konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu XX-lecia” (kategoria: SPORTOWY 
OBIEKT XX-LECIA) przyznane przez Klub Sportowa Polska dla trzech inwestycji miejskich: 
Kryta pływalnia, Podkarpackie Centrum Sportów Walki oraz Park linowy i tor BMX. 

 

3.1.4. Organizacja Szkolnej Ligi Sportowej 
W ramach Ligii odbyły się nw. szkolne rozgrywki szkół podstawowych: 
1) W piłce siatkowej dziewcząt dla klas IV-VI (udział 4 szkół) oraz dla klas VII-VIII (udział 

5 szkół); 
2) W piłce siatkowej chłopców dla klas IV-VI (udział 4 szkół); 
3) W piłce koszykowej chłopców (udział 4 szkół).  

Główne koszty organizacji rozgrywek ligowych stanowią zakupy nagród dla uczestników oraz 
koszt transportu na zawody. Rozgrywki ligowe prowadzone są w czasie zajęć szkolnych pod 
opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

3.1.5. Budowa nowych obiektów sportowych 

W 2019 roku zrealizowano poniższe inwestycje sportowe: 
1) Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle przy: ZMS nr 3, Domu Ludowym na Os. 

Jasło - Żółków, Domu Ludowym na Os. Jasło – Krajowice, na Os. Ulaszowice i na Ogródku 
Jordanowskim; 

2) Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich – I etap (w trakcie realizacji; 
planowane zakończenie – czerwiec 2020 r.); 

3) Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnych Krytej pływalni MOSiR; 
4) Modernizacja nawierzchni spodniej lodowiska poprzez wymianę nawierzchni betonowej 

na nawierzchnię asfaltową przy MOSiR; 
5) Budowa ogrodzenia boiska sportowego oraz toru rolkowo-narciarskiego przy MOSiR; 
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6) Budowa trybuny sportowej na boisku „Orlik” na Os. Gamrat. 
Ponadto wykonano dokumentację projektową siłowni plenerowych na osiedlach: Brzyszczki, 
Bryły, Gamrat, Górka Klasztorna oraz Sobniów. 

 

3.1.6. Organizacja zajęć sportowych na „Orlikach” 

Zajęcia prowadzone były na „Orlikach” przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Śniadeckich w Jaśle przez 
dwóch animatorów sportu, w ramach zatrudnienia w Urzędzie Miasta w Jaśle (umowa o pracę 
oraz umowa zlecenia) oraz w ramach dotowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki projektu Lokalny Animator Sportu w 2019 roku, realizowanego wspólnie 
z Fundacją Orły Sportu w Pucku.  

 

3.1.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle jest jednostką organizacyjną działającą w formie 
zakładu budżetowego, która ma za zadanie propagowanie sportu i rekreacji na terenie miasta 
Jasła. Posiada w zarządzie następujące obiekty: stadion i boisko sportowe dla potrzeb piłki 
nożnej, park linowy, Tor BMX, tor dla rolek, łyżworolek i nartorolek, sztuczne lodowisko, 
Podkarpackie Centrum Sportów Walki, hotelik, halę sportową, basen otwarty, basen kryty, 
korty tenisowe, siłownię i salę fitness, ściankę wspinaczkową oraz boisko wielofunkcyjne.  
W 2019 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 1.779.839,01 zł oraz dotacje celowe 
w wysokości 2.898.891,64 zł na realizację zadań: budowa ogrodzenia boiska sportowego, 
wykonanie modernizacji nawierzchni spodniej lodowiska, modernizacja centrali 
klimatyzacyjno-wentylacyjnych, przebudowa boiska treningowego - I etap. 
W 2019 roku na obiektach MOSiR przeprowadzono 31 imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Dodatkowo na stadionie przy ul. Śniadeckich odbywają się mecze ligowe drużyn 
młodzieżowych i seniorów JKS „Czarni 1910” Jasło, na boisku przy ul. Sikorskiego odbywają się 
mecze Akademii Piłkarskiej Jasło, a na hali sportowej swoje mecze rozgrywają drużyny 
młodzieżowe i seniorzy klubu MKS „MOSiR” Jasło. 
Poniższa tabela przedstawia frekwencję na obiektach MOSiR-u w 2019 roku. 
 

L.p. Nazwa obiektu  Liczba osób korzystających  

1. Basen odkryty 28.342 

2. Kryta pływalnia 114.000 

3. Park linowy 2.862 

4. Tor BMX 883 

5. Hotelik  369 

6. 
Siłowania i sala fitness, ścianka 
wspinaczkowa 

35.872 

7. Lodowisko 8.270 

8. Hala sportowa 14.957 

9. Korty tenisowe 3.131 

10. 
Podkarpackie Centrum Sportów 
Walki 

36.318 

11. Stadion i boisko piłkarskie 24.200 
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L.p. Nazwa obiektu  Liczba osób korzystających  

12. Tor dla rolek i nartorolek 2.030 

RAZEM 271.234 

W stosunku do roku 2018 liczba osób korzystających z obiektów MOSiR wzrosła o ok. 30%. 
Boisko wielofunkcyjne udostępniane było godzinowo. 
 

3.1.8. Podsumowanie 
W 2019 roku została zwiększona kwota dotacji udzielanych klubom sportowym do 748,8 tys. 
zł, co przyczyniło się do zwiększenia poszczególnych kwot dotacji dla klubów i zwiększenia 
zakresu i liczby realizowanych przez nich przedsięwzięć. W związku z dużą liczbą składanych 
przez kluby wniosków podjęto konieczne działania w kierunku opracowania nowych zasad 
przyznawania dotacji dla klubów sportowych. Zwiększono dotację przedmiotową dla MOSiR-
u o 50 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Wśród wyzwań na kolejny rok jest powstający 
nowy obiekt (boisko treningowe przy ul. Śniadeckich), dla którego opracowane będą zasady 
korzystania oraz który powinien zostać uwzględniony przy planowaniu dotacji przedmiotowej 
dla MOSiR, jak również poszukiwanie źródeł dofinansowania na utworzenie siłowni 
plenerowych na kolejnych osiedlach. 
 

3.2. Upowszechnianie i promocja turystyki  

3.2.1. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle (CITiK) 
W 2019 r. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle uzyskało certyfikację Polskiej 
Organizacji Turystycznej dla punktów it w kategorii dwie gwiazdki. Od października 2019 r. 
CITiK funkcjonuje 7 dni w tygodniu i prowadzone jest przez dwóch pracowników (drugi 
pracownik na pół etatu). Od poniedziałku do piątku czynne jest w godzinach od 9.00 - 17.00, 
w soboty od 10.00 - 17.00, natomiast w niedziele od 11.00 - 16.00. CITiK prowadzi własną 
stronę internetową www.citik.jaslo.pl oraz obecny jest w mediach społecznościowych 
(Facebook, Instagram), gdzie zamieszczane są informacje na temat aktualnych 
i nadchodzących wydarzeń w mieście i okolicy, a także o ciekawych inicjatywach turystycznych 
na terenie całego kraju. Na bieżąco aktualizowana jest również aplikacja mobilna „Jasło”. 
Siedziba znajduje się przy ul. Sokoła 8 (budynek kina JDK). Odwiedzający CITiK mają możliwość 
skorzystania z laptopa oraz przechowalni bagażu. W CITiK-u znajduje się również kącik dla 
najmłodszych turystów, gdzie mogą odpocząć lub pokolorować jasielskie kolorowanki. 
W sezonie letnim na zewnątrz CITiK-u wystawiana jest miska z wodą do napojenia psów. 
 
Od 2 stycznia do 30 grudnia 2019 r. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle 
odwiedziło łącznie 3.404 osób (w 2018 roku w CITiK było 2.637 osób), co daje 12,5 osób 
dziennie. Największą liczbę odwiedzających odnotowano 10 maja - 157 osoby w Dniu 
Otwartych Funduszy Europejskich, 24 sierpnia w pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Wina 
- 89 osób i 19 listopada - 79 osób w ramach oglądania wystawy Alicji Antonik „Sznurkiem 
i drewnem malowane”. 
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Poniższy wykres pokazuje statystykę odwiedzin CITiK w Jaśle w okresie od 2 stycznia do 
30 grudnia 2019 r. 

 
3.2.2. Bieżąca działaność z zakresu promocji turystyki 

1) Zlecono promocję turystyczną Miasta Jasła i Jasielskiego Szlaku Winnego w ramach 
kampanii promocyjnej Niceplace na terenie województwa podkarpackiego. 

2) Współpracowano z lokalnymi stowarzyszeniami, działającymi w zakresie turystyki. 
Wsparto działania w zakresie zaprojektowania i wykonania Enoturystycznej Odznaki 
Krajoznawczej "Jasło winne klimaty". Akcję, mającą na celu popularyzację walorów 
krajoznawczych, kulturowych i enoturystyki w regionie jasielskim, zainicjowało PTTK 
Oddział w Jaśle. 

3) Współpracowano z organizacjami turystycznymi z regionu i kraju w zakresie m.in. 
wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (m.in. Podkarpacka Organizacja Turystyczna). 
Miasto Jasło włączyło się do konkursu fotograficznego „Podkarpackie Pełne Zachwytów”, 
organizowanego przez PROT (zakup nagrody specjalnej). 

4) Zlecono promocję turystyczną miasta podczas eventu geocachingowego pn. Jasło w akcji 
„Szlakiem jasielskich smaków”, organizowanego 5-7 lipca 2019 r. Celem akcji były 
działania z zakresu upowszechniania turystyki oraz promowania walorów turystycznych 
Jasła i regionu, poprzez zwiedzanie miasta, odkrywanie skrytek geocachingowych 
i degustacje jasielskich potraw regionalnych. 

5) 5 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle zorganizowane zostały warsztaty w ramach 
„Audytu turystycznego województwa podkarpackiego”, przygotowywanego na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W warsztatach uczestniczyli 
przedstawiciele branży turystycznej z Jasła i okolic. 

6) Wsparto organizację wydarzeń turystycznych, m.in. miejska gra turystyczna "Jasielski 
Pociąg do Funduszy" we współpracy z PTTK O. Jasło, a także "Jasielskie Wakacyjne Spacery 
z przewodnikiem" we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz dwa spotkania 
w ramach cyklu "Spotkania z turystyką. Opowieści zza widnokręgu" we współpracy 
z GC JASŁO TEAM Klubem geocachingowym jasielskiego Oddziału PTTK. 
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3.2.3. Zrealizowane działania z zakresu turystyki, we współpracy z CITiK 

1) Jasielski Informator opracowywany i przygotowywany był co miesiąc w ciągu całego roku. 
Informator stanowił kompendium wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych, 
promocyjnych, sportowych i turystycznych odbywających się na terenie miasta w danym 
miesiącu, organizowanych przez jasielskie instytycje i stowarzyszenia. 

2) Letnia kampania Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” (od lipca do 
września 2019 r.). Celem akcji była promocja Jasła poprzez zwiedzanie miasta 
i rozwiązywanie zadań o tematyce związanej z Jasłem. Osoby, które zdobyły sześć 
pieczątek w paszporcie, potwierdzających ukończenie każdej z gry: „Tajemnice Mistrza 
Bartłomieja z Jasła”, „Historia zaklęta w kamieniu”, „Skarb św. Antoniego”, „Traktem 
królewskim”, „Chodzą ulicami ludzie”, „JAR, czyli Jasielskie Atrakcje Rodzinne”, miały 
możliwość uzyskania tytułu „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” oraz otrzymania 
upominków w CITiK. 

3) Dzień Baniek Mydlanych "Bubble day" odbył się po raz pierwszy w Jaśle 19 lipca 2019 r. 
na terenie MOSiR w Jaśle. Podczas imprezy CITiK zorganizowało dla najmłodszych 
uczestników wydarzenia edukacyjne gry i zabawy związane z atrakcjami turystycznymi 
Jasła. 

4) „Jasielskie Spotkania z Przewodnikiem”. Po raz drugi w Jaśle organizowany był cykl 
wakacyjnych spacerów z przewodnikiem we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaśle, 
mających na celu przybliżenie mieszkańcom historię miasta, w którym mieszkają, a także 
jego poznanie dla osób odwiedzających Jasło. Spacery odbyły się 2 sierpnia – Trasa 
miejska „50 lat parafii Franciszkanów w Jaśle”, 16 sierpnia – Trasa miejska „Śladami 
II wojny światowej” i 30 sierpnia – Trasa na Wzgórze Golesz. Każdy spacer rozpoczynał się 
przy CITiK. W inauguracyjnej wędrówce wzięło udział blisko 57 osób. W drugiej 52 osoby, 
zaś ostatni spacer zakończony posiłkiem w restauracji „U Schabińskiej” i zwiedzaniem 
Muzeum Lizaka zgromadził 59 osób. 

5) Wystawa fotografii „Spotkania z przyrodą". Od 5 do 19 sierpnia 2019 r. w Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle można było obejrzeć wystawę fotografii 
Bożeny Janiszewskiej, Małgorzaty Woźniak i Józefa Wilisowskiego "Spotkania z przyrodą". 

6) Konkurs plastyczny dla dzieci „Jasło się mieni w barwach jesieni” (ogłoszony we wrześniu 
2019 r.). Celem konkursu było przedstawienie Jasła i jego atrakcji turystycznych, a jego 
motywem przewodnim była jesień. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono 174 
prace plastyczne. Zwycięskie prace można było oglądać przez miesiąc na wystawie 
w CITiK Jasło. 

7)  „Holi Festiwal - Święto Kolorów”, zorganizowany 31 sierpnia 2019 r. przy współpracy 
z CITiK. Jednym z celów imprezy była promocja miasta Jasła i jego atrakcji turystycznych. 
W trakcie imprezy, która odbywała się na Przystanku „Kwiatowa” przekazywane były 
materiały promocyjne o mieście na stoisku promocyjno-informacyjnym CITiK. 

8) Wystawa fotografii „Przyroda Jasła i okolic". Od 1 do 22 września odwiedzający CITiK mieli 
możliwość obejrzenia wystawy fotografii Wiesława Telegi „Przyroda Jasła i okolic”. 
Wystawę obejrzało ponad 300 osób. 

9) „Opowieści zza widnokręgu. Spotkania z turystyką”. 19 października (CITiK) i 16 listopada 
(Muzeum Regionalne) odbyła się kolejna edycja, zdobywających coraz większą 
popularność, spotkań z geocachingiem, przeznaczonych dla mieszkańców Jasła, turystów 
i społeczności geocachingowej. Pierwsze spotkanie poprowadził Leszek Kaliciński, polski 



Strona 133 z 190 
 

 

 

recenzent EarthCache™, specyficznej formy geocachingu, która polega na odwiedzaniu 
miejsc, w których odwiedzający może zobaczyć, jak nasza planeta została ukształtowana 
przez procesy geologiczne. Tematem ostatniego spotkania były skarby geologiczne 
i skamieniałości, które poprowadził Paweł Woźniak, pracownik Polskiego Instytutu 
Geologicznego – Instytutu Badawczego Oddziału Górnośląskiego. Przedstawił on historię 
życia na ziemi, wykorzystując zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle. Goście spotkań 
wymieniali także doświadczenia w zakresie geocachingu, udzielali wskazówek 
początkującym w tym rodzaju turystyki. 

10) Prezentacja rękodzieła artystycznego pn. „Sznurkiem i drewnem malowane”. Od 18 do 22 
listopada w CITiK można było zobaczyć wystawę rękodzieła artystycznego Alicji Antonik 
„Sznurkiem i drewnem malowane”. Autorka wystawy jest współzałożycielką 
Stowarzyszenia Jasielskich Rękodzielników oraz kółka rękodzieła „Asterki”, działającego 
przy UTW w Jaśle. Wystawę licznie odwiedzały przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych i średnich oraz mieszkańcy Jasła. 

11) Konkurs na oficjalną „Kartkę świąteczną Miasta Jasła”. Konkurs adresowany był do dzieci 
i młodzieży z placówek kulturalno-oświatowych z terenu Jasła. Do konkursu zgłoszono 254 
prace. Wręczenie nagród odbyło się podczas Motomikołajek w Parku Miejskim 
(8 grudnia). Przyznano pierwsze miejsce i dziesięć wyróżnień. Wszystkie wyróżnione prace 
można było oglądać na wystawie pokonkursowej w CITiK. 

12)  „Konkurs Bożonarodzeniowy” zorganizowany w grudniu we współpracy z Muzeum 
Regionalnym w Jaśle. Ozdoby świateczne wykonane przez uczestników konkursu zostały 
zaprezentowane na wystawie w Muzeum, a także w CITiK. 

13) Opracowano i zlecono wykonanie materiałów turystyczno-promocyjnych, m.in. 
promocyjne magnesy i podkładki korkowe, kalendarze "Szlakiem jasielskich artystów", 
foldery w wersji angielskiej "Jasielskiego Szlaku Winnego" przygotowywane w oparciu 
o Strategię Wizerunkową Miasta Jasła oraz według Systemu Identyfikacji Wizualnej. 
 

3.2.4. Podsumowanie 
CITiK w Jaśle poszerzyło swoją działalność, otrzymało certyfikację Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla punktów it w kategorii dwie gwiazdki, zatrudniony został drugi pracownik, 
rozszerzone zostały godziny funkcjonowania obiektu (7 dni w tygodniu). W 2019 r. rozpoczęto 
prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, założony został fanpage 
CITiK-u na Facebooku (obecnie obserwowany przez ponad 1,4 tys. osób) oraz prowadzona jest 
Aplikacja Jasło (obecnie obserwowana przez ponad 4,7 tys. osób), gdzie zamieszczane są 
informacje na temat aktualnych i nadchodzących wydarzeń w mieście i okolicy, a także 
o ciekawych inicjatywach turystycznych na terenie całego kraju. CITiK stał się miejscem 
dodatkowej aktywności kulturalnej mieszkańców, poprzez prezentację ich osiągnięć 
w zakresie fotografii, rękodzieła artystycznego, czy prac plastycznych, a także prowadzenia 
różnych akcji dla dorosłych i dzieci. Podniesiona została jakość świadczonych usług poprzez 
zorganizowanie kącika dla najmłodszych turystów z jasielskimi kolorowankami, w sezonie 
letnim na zewnątrz CITiK-u wystawiana jest miska z wodą dla czworonożnych towarzyszy gości 
odwiedzających CITiK. W planach na kolejny rok jest również prowadzenie comiesięcznego 
Informatora Jasielskiego o wydarzeniach odbywających się na terenie miasta, promocja 
miasta w dziedzinie turystyki aktywnej (terenów rekreacyjnych miasta), wzmacnianie 
współpracy z innymi punktami IT, wprowadzenie nowych akcji, konkursów dla mieszkańców 
i osób odwiedzających miasto, przygotowanie nowych materiałów promocyjnych, w tym 
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pocztówek z miasta i folderu dla dzieci, a także uzupełnienie systemu oznakowania dojazdu 
do CITiK-u, działania w kierunku zmiany certyfikacji na trzy gwiazdki, przygotowanie publikacji 
o Jaśle w języku Braille’a oraz dalsze wzmacnianie aktywności w mediach społecznościowych, 
w tym poprzez prowadzenie profilu w serwisie Instagram. 
 
 

4. Ochrona zdrowia 
 

4.1. Podmioty lecznicze 
4.1.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t.j. 
ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 
zm.). 
 

4.1.2. Miejskie podmioty lecznicze 
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej jednostka samorządu 
terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy. Ze względu na wystarczającą 
liczba podmiotów prowadzących działalność leczniczą na terenie Miasta Jasła miejskie władze 
samorządowe nie utworzyły i nie prowadzą podmiotu leczniczego. Miasto Jasło ustanowiło 
prawo nieodpłatnego użytkowania części budynku przy ul. Mickiewicza 4 na rzecz 
Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. 
 
4.2. Programy polityki zdrowotnej 

 
4.2.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.). 
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.). 
 

4.2.2. Realizacja Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 
W 2019 roku w ramach Programu polityki zdrowotnej na lata 2017 - 2019 obejmującego 
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia 
przyjętego uchwałą RMJ Nr LI/515/2017 z dnia 25.09.2017 r. z bezpłatnych szczepień 
skorzystało 850 osób (2018 r.: 657 osób). Szczepienia realizowane były przez Samodzielny 
Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle wyłoniony w drodze 
postępowania konkursowego. Na realizację Programu wydano 32, 3 tys. zł. 
 

4.2.3. Podsumowanie 
Szczepienia populacyjne przeciw grypie finansowane przez Miasto Jasło realizowane są od 10 
lat. Corocznie program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – realizacja w granicach od 
75% - 100 % (dotyczy zaplanowanych środków finansowych). W 2019 r. środki przeznaczone 
na realizację programu zostały wykorzystane w 85 %. Program dotyczy ważnego zjawiska, jakie 
pojawia się co roku w okresie jesienno – zimowym i jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia 
ludzi w starszym wieku. Szczególnie niebezpieczne są powikłania pogrypowe. Ta grupa osób, 
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to w szczególności emeryci, często o niskim statusie materialnym i o mniejszej inicjatywie 
działań prozdrowotnych. Szczepienia są powszechnie uznaną metodą profilaktyki i kontroli 
grypy. Skuteczność szczepień określa się na 75 %-95 %. Planowana jest kontynuacja realizacji 
przedmiotowego programu na lata 2020-2022. 

 
4.3. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

 
4.3.1. Podstawa prawna 

Sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii regulują poniższe akty 
prawne: 
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.); 
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 

ze zm.); 
3) Uchwała RMJ Nr LXVIII/699/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 2 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Jasła; 

4) Uchwała RMJ Nr LXVIII/698/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. o zasadach usytuowania punktów 
sprzedaży od obiektów chronionych; 

5) Uchwała RMJ Nr LXXXIV/763/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok. 

 

4.3.2. Wydawanie zezwoleń alkoholowych 

W ramach prowadzonej polityki ograniczania dostępności alkoholu RMJ w 2019 nie podjęła 
uchwały dotyczącej zwiększenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
W 2019 roku BMJ wydał łącznie 114 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 
72 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 42 do spożycia w miejscu sprzedaży. Dochody za 
wydane zezwolenia wyniosły 1.005 tys. zł, co stanowiło 110,43 % planu.  

 
4.3.3. Realizacja zadań w 2019 roku 

W 2019 roku na działania związane z profilaktyką przeciwalkoholową 
i przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 910 tys. zł, z czego 694 tys. zł (76,3%) 
wydatkowano na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a 194 tys. zł 
(21,3%) przekazano bezpośrednio do budżetów miejskich szkół podstawowych na profilaktykę 
przeciwalkoholową. Otrzymane środki zostały wydane na wypoczynek zimowy, wypoczynek 
letni, realizację zajęć i programów profilaktyczno - edukacyjnych, realizację 
rekomendowanych programów profilaktycznych, szkolenia i warsztaty dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedsięwzięć 
profilaktycznych. 

 
4.3.4. Realizacja zadań w ramach Programu 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii (Program) uchwalany jest corocznie przez RMJ. W Mieście Jaśle uchwalany jest 
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wspólny Program, który określa standardy działań dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej 
i zwalczania narkomanii. 
W 2019 roku w ramach poszczególnych obszarów określonych w Programie zrealizowano 
następujące zadania w poniższych obszarach:  

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu poprzez: 

a) organizację superwizji klinicznej dla pracowników placówek leczniczych na terenie 
Miasta Jasła; 

b) udzielenie dotacji dla podmiotu leczniczego na udzielanie mieszkańcom Jasła 
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia 
i współuzależnienia od alkoholu poza kontraktem z NFZ; 

c) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym  
i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej; 

d) wsparcie członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, 
kierowanych lub zgłaszających się indywidualnie do MKRPA. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

a) udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób współuzależnionych 
w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin (Centrum); 

b) prowadzenie w Centrum grupy wsparcia dla osób współuzależnionych; 
c) udzielanie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych w Centrum dla osób 

znajdujących się w kryzysie; 
d) udzielanie konsultacji prawnych w Centrum dla rodzin z problemami uzależnień; 
e) organizację szkoleń dotyczących procedur (w tym procedury „Niebieskiej Karty”)  

i współpracy służb działających na rzecz zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji  
w rodzinie. 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 

a) organizację działań profilaktycznych (rekreacyjne, sportowe, kulturalno-oświatowe) dla 
mieszkańców Jasła, jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywne wobec 
nudy i stosowania substancji psychoaktywnych (np. Trener osiedlowy, Jasielski 
Uniwersytet Dziecięcy, Wakacyjne Spotkania Artystyczne); 

b) organizację kolonii, półkolonii dla dzieci z rodzin z grup ryzyka z jasielskich szkół 
podstawowych; 

c) organizację programu konsultacyjno-superwizyjnego dla pracowników placówek 
wsparcia dziennego w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą; 

d) organizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień realizowanych w lokalnych 
instytucjach kultury i placówkach oświatowych, np. Dzień Dziecka, „Szkoda Ciebie na 
takie Patoklimaty”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Jasielski Uniwersytet Dziecięcy; 

e) realizację programu „Trener Osiedlowy”, jako pozalekcyjne zajęcia sportowe połączone 
z programem profilaktyki realizowanym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
i Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. 
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4) Inicjowanie, organizowanie oraz współuczestnictwo w kampaniach społecznych  
oraz przedsięwzięciach edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, 
picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców poprzez: 

a) realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych w jasielskich szkołach 
podstawowych i jasielskich instytucjach kultury, m.in.: „Szkoda Ciebie na takie 
Patoklimaty”, „Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

b) organizację działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych we współpracy z MKRPA. 

5) Wspomaganie działalności, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów społecznych: 
W obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasto ogłosiło otwarte 
konkursy ofert i udzieliło dotacji dla podmiotów i organizacji pozarządowych w ramach 
otwartych konkursów ofert z zakresu: 

a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji 
Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 przyjętego Uchwałą RMJ Nr II/10/2018 
z dnia 4 grudnia 2018 r. przyznano 3 dotacje dla: PKPS Zarząd Jasło, Klasztor 
OO. Franciszkanów, POAK „Arka Młodych”, 

b)  ustawy o zdrowiu publicznym przyznano 4 dotacje dla: Fundacja im. S. Wojtowicz, 
PCK O. Jasło, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”, ZHP Hufiec Jasło. 

Udzielono również czterech dotacji celowych dla instytucji kultury, tj. dla JDK i MBP. 
6) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez: 

a) podjęcie działań kontrolnych przez członków MKRPA wobec podmiotów handlujących 
napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) dokonywanie systematycznej weryfikacji oraz wydawanie przez MKRPA postanowień 
o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwałach RMJ; 

c) prowadzenie cyklicznych akcji prewencyjno-edukacyjnych we współpracy ze Strażą 
Miejską i Komendą Powiatową Policji w Jaśle; 

d) pokrycie kosztów sądowych postępowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego; 

e) pokrycie kosztów wydawania opinii przez biegłych sądowych orzekających 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 

f) systematyczną współpracę MKRPA z Sądem Rejonowym - Wydziałem Rodzinnym 
i Nieletnich oraz podnoszenie kwalifikacji członków MKRPA poprzez udział w różnych 
szkoleniach, konferencjach na temat rozwiązywania problemów uzależnień. 

 
4.3.5. Podsumowanie 

Zadania podejmowane w poszczególnych obszarach adekwatne są do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców Jasła. Niektóre z nich w sposób cykliczny, z roku na rok są prowadzone, gdyż 
odgrywają kluczową rolę w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto 
działania, jakie podejmowane są przez Miasto w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych są adresowane nie tylko do grup wysokiego ryzyka, jaką są np. 
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osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, ale także do każdego mieszkańca, ponieważ każdy 
z nas jest narażony na szkody związane z alkoholem. 
 
Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany. 
 
 
5. Pomoc społeczna 
 

5.1. Realizacja zadań przez Urząd Miasta w Jaśle 
  
5.1.1. Podstawa prawna 
a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), 
b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), 
c) Uchwała RMJ Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2021.” 

 

5.1.2. Zrealizowane działania w 2019 roku 

W 2019 roku w ramach Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi 
wyłonione w drodze postępowania konkursowego podmioty zrealizowały poniższe zadania: 
1) Prowadzenie kuchni dla ubogich przez Caritas Okręg Jasło- wydano 14.056 gorących 

posiłków. Z posiłków skorzystało około 100 osób (2018 r.: 14.884 posiłków dla ok. 100 
osób); 

2) Prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przez Rzeszowskie 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – schronisko może pomieścić 30 osób 
natomiast ogrzewalnia 5 osób. W okresie jesienno - zimowym wszystkie miejsca były 
wykorzystane. 

3) Działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji spotkań, wycieczek 
prowadzona przez PKPS ZM w Jaśle (Klub Seniora), PCK (spotkania z ludźmi chorymi, 
starszymi), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle (spotkania 
z ludźmi chorymi, starszymi). 

4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc 
w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów 
samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski prowadzona przez 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Związek 
Niewidomych Koło w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”, Stowarzyszenie na 
Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”, Caritas Okręg Jasło. 

5) Pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt 
Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie 

http://www.jaslo.pl/
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wieczerzy wigilijnej) prowadzona przez Caritas Jasło. Ogólnie wydano 429 paczki z okazji 
świąt oraz 600 paczek z okazji św. Mikołaja. W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło 150 osób. 

6) Bezpłatne dostarczenie i przekazanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
realizowane przez PCK Jasło oraz PKPS ZM w Jaśle. Przekazano 48 ton żywności dla  
1.957 osób (2018 r.: 84 tony dla 2.056 osób). 

Na dotacje dla ww. podmiotów w 2019 roku wydano łącznie kwotę 438 tys. zł 

(2018 r.: 412,5 tys. zł). 

5.1.3. Podsumowanie 

Ww. działania z zakresu pomocy społecznej obejmują wsparciem w szczególności osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. osoby o niskim statusie materialnym, bezdomne, 

niepełnosprawne, starsze, samotne. Zlecanie przez Miasto Jasło realizacji tych działań 

trzeciemu sektorowi, tj. organizacjom, podmiotom nienastawionym na osiąganie zysku 

gwarantuje zaspokojenie lokalnych potrzeb społecznych w przedmiotowym zakresie.  

 

 

5.2. Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła 
utworzoną na mocy Uchwały Nr XI 55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle z dnia 26 lutego 
1990 r. Działania Ośrodka prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, Uchwałę RMJ Nr XXVII/207/2004 z dnia 27 września 2004 r. (ze zm.) 
w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy 
społecznej oraz Statutu MOPS w Jaśle wynikającego z załącznika do uchwały RMJ 
Nr XXIV/194/2004 z dnia14 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.  
Głównym działaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu: dodatków 
mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, pomocy materialnej dla uczniów oraz zadania wynikające 
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi także działania wynikające 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jak również zadania związane z wydawaniem 
i użytkowaniem Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jasielskiej Karty Seniora. 
Od stycznia 2018 r. MOPS mieści się w Jaśle przy ul. Szkolnej 25, a w jego strukturach 
funkcjonuje m.in. Klub Integracji Społecznej (KIS), Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych 
(DDP) oraz Sekcja ds. Wolontariatu. Wg stanu na koniec 2019 roku zadania realizowane przez 
Ośrodek wykonywało 90 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy. 
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5.2.I. Świadczenia realizowane przez MOPS 

5.2.I.1. Pomoc społeczna 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej 
jest wspomaganie osób i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności realizacji potrzeb 
życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej 
następuje w formie decyzji administracyjnej. Podstawą do wydania decyzji administracyjnej 
jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz ze zgromadzeniem niezbędnej 
dokumentacji określonej w art. 107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy społecznej. W 2019 roku 
pracownicy socjalni przeprowadzili 6.847 wywiadów środowiskowych, w tym wywiady 
w oparciu o art. 103 ustawy o pomocy społecznej. 
W 2019 roku świadczeniami z pomocy społecznej przyznanymi na podstawie decyzji 

administracyjnej objęto 1.203 rodziny, liczące 2.534 osoby, co stanowiło 7,34 % ogólnej liczby 

mieszkańców Miasta Jasła (liczba mieszkańców na koniec 2019 roku wynosiła 34.482 osoby). 

W stosunku do 2018 roku zmniejszyła się liczba rodzin objętych świadczeniami 

z pomocy społecznej (2018 r.: 1.257 rodzin liczących 2.704 osoby). 

 
Poniższa tabela przedstawia Świadczenia pieniężne, niepieniężne realizowane w ramach 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 

świadczeń [zł] 

Źródło finansowania 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek okresowy 750 1.672.270,65 budżet państwa 

Zasiłek stały 291 1.535.455,92 budżet państwa 

Zasiłek celowy i zasiłek 
celowy specjalny 

868 525.324,47 budżet miasta 

Zasiłek celowy na zakup 
żywności 

911 1.475.226,75 
budżet państwa/ 
budżet miasta 

Wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki 

18 59.296,67 budżet państwa 

Klęska żywiołowa 5 26.000 budżet państwa 

Świadczenia niepieniężne 

Pobyt w DPS 64 1.575.784,52 budżet miasta 

Usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

124 1.416.738,00 budżet miasta 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

49 359.176,00 budżet państwa 
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Rodzaj świadczenia Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 

świadczeń [zł] 

Źródło finansowania 

Posiłek w stołówce Caritas 
75 --------------- 

budżet państwa/ 
budżet miasta 

Dożywianie w placówkach 
oświatowych 
 

441 178.184,40 
budżet państwa/ 
budżet miasta 

Ośrodki wsparcia 

Schronisko 35 ------------- ------------------- 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

25 ------------- ------------------ 

Dzienny Dom Pomocy 
dla osób Starszych 

37 ----------- ------------------ 

 
5.2.I.2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 
Poniższa tabela przedstawia Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej realizowane 
w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba wydanych decyzji 

Prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej 

163 

 

5.2.I.3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy 
jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do 
wydatków mieszkaniowych. Przyznawany jest według ściśle określonych w ustawie kryteriów 
i ma charakter ogólnodostępny. Przysługuje najemcom, podnajemcom, osobom mieszkającym 
w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz właścicielom lokali mieszkalnych. Do świadczenia uprawnione są również 
osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im 
lokal zamienny lub socjalny. 
Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej. Gmina otrzymuje dotację celową na finansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku 
energetycznego. Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty obsługi związane 
z wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Zryczałtowany 
dodatek energetyczny ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii 
elektrycznej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii 
elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy 
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kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 
Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba 
gospodarstw 

objętych 
wsparciem 

Kwota 
przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 
[zł] 

Źródło finansowania 

Dodatek mieszkaniowy 612 1.232.990,69 budżet miasta 

Dodatek energetyczny 320 42.566,45 budżet państwa 

 

5.2.I.4. Świadczenia rodzinne 

MOPS w Jaśle od 1 maja 2004 r. realizuje zadanie określane często, jako system świadczeń 

pieniężnych na rzecz rodziny. System ten obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Dodatkowo od maja 2014 r. zajmuje się realizacją zasiłków dla opiekunów, które 

jest również zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.  

 

Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba osób 
objętych 
wypłatą 

świadczeń 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Zasiłek rodzinny 2.192 2.465.016,22 budżet państwa 

Dodatki do zasiłku 
rodzinnego 

1.749 1.019.297,05 budżet państwa 

Zasiłek pielęgnacyjny 1.266 2.616.478,42 budżet państwa 

Świadczenie 
pielęgnacyjne  

227 3.720.199,00 budżet państwa 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

24 89.744,00 budżet państwa 

Jednorazowa 
zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka  

217 217.000,00 budżet państwa 

Świadczenie 
rodzicielskie 

144 852.664,63 budżet państwa 

 



Strona 143 z 190 
 

 

 

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2019 r. wyniosły 11.091,50 zł.  
 

5.2.I.5. Zasiłek na opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Obecnie zasiłek dla opiekuna 
przysługuje tylko tym osobom, które ponownie złożą wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla 
opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia o niepełnosprawności. 
W 2019 roku świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna wypłacono 14 osobom i wydatkowano 
na ten cel kwotę 68.350,70 zł. 

5.2.I.6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych 
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym wymienionym ww. ustawie w wysokości 
bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa 
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium 
dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo 
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin 
pobierających 

świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 

świadczeń [zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

162 1.102.186,99 
budżet 

państwa 

 

5.2.I.7. Świadczenia wychowawcze - Program 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. na postawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci MOPS w Jaśle realizuje nowe zadanie z zakresu administracji 
rządowej, jakim jest świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko 
w rodzinie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 
18-tego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
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Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba rodzin 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia 
wychowawcze  

3.414 23.484.347,31 budżet państwa 

 
5.2.I.8. Świadczenie Dobry start – Program 300+ 

MOPS w Jaśle od 1 lipca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 
realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest świadczenie „Dobry start”, 
czyli 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 
 

Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”. 

 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba dzieci 
(i osób uczących się), 
na które wypłacono 

świadczenie 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 
świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia 
„Dobry start” 

3.612 1.083.000,00 budżet państwa 

 
5.2.I.9. Świadczenie „Za życiem” 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” MOPS w Jaśle realizuje zadanie związane z wypłatą jednorazowego 
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje matce, 
ojcu lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na 
dochód. W 2019 roku wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 20.000 zł. 

 
5.2.I.10. Pomoc materialna dla uczniów 

MOPS w Jaśle na podstawie Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lipca 2011 

r. upoważniającej Dyrektora MOPS w Jaśle do prowadzenia postępowań w sprawach 

związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów z terenu Miasta Jasła realizuje zadania określone w rozdziale 8a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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Poniższa tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba uczniów 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń [zł] 

Źródło 
finansowania 

Stypendium 
szkolne 

337 366.382,80 
budżet państwa/ 

budżet miasta 

Zasiłek szkolny 2 1.240 
budżet państwa/ 

budżet miasta 

 
5.2.I.11. Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach realizacji Programu Współpracy Miasta 
Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-
2021 przyjętego Uchwałą RMJ Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. zawarł pięć umów 
z jedną organizacją pozarządową - Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział Rejonowy w Jaśle. 
Umowy zostały zrealizowane na łączną kwotę 2.020.574,00 zł, z czego 1.775.914,00 zł 
w ramach budżetu MOPS oraz 244.660,00 zł w ramach środków otrzymanych 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki z Funduszu zostały 
przyznane na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także na 
realizację dwóch programów współfinansowanych z Funduszu: „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2019 i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. 
Dotacje zostały przyznane w trybie konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
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5.2.II. Realizowane przez MOPS Strategie i Programy 

5.2.II.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Dokument lokalny: Uchwała Nr VII/52/2019 RMJ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Jasła na lata 2019-2024. 
Cele Strategii: w zakresie skutecznego rozwoju polityki społecznej w Mieście Jaśle w dokumencie zostało określonych pięć celów strategicznych, 
w ramach, których określono cele operacyjne oraz działania przewidziane do realizacji: 
Cel Strategiczny I - Wsparcie rodzin z dziećmi - Działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania instytucji rodziny; 
Cel strategiczny II - Polityka senioralna; 
Obszar Strategiczny III – Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień; 
Cel strategiczny IV - Osoby z niepełnosprawnością oraz zagrożone wykluczeniem społecznym; 
Cel Strategiczny V – Rozwój kapitału społecznego. 
Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami ww. dokumentu corocznie sporządzany będzie przez MOPS w Jaśle raport dotyczący realizacji celów, 
kierunków działań oraz osiągnięcia założonych w dokumencie wskaźników. Raport ten sporządzany będzie na podstawie raportów cząstkowych 
poszczególnych realizatorów Strategii, które przekazywane będą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku za rok poprzedni. Na podstawie raportów cząstkowych MOPS w Jaśle opracuje raport zbiorczy, który Burmistrz w terminie do dnia 
31 maja każdego roku będzie przedkładał Radzie Miejskiej Jasła. 
W tabeli poniżej przedstawiono działania, które zostały zrealizowane przez Ośrodek w 2019 r. w zakresie zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach Strategii.  

 
Realizacja działań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019 - 2024 przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jaśle w 2019 roku 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

CEL STRATEGICZNY I - WSPARCIE RODZIN Z DZIEĆMI - DZIAŁANIA NA RZECZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI RODZINY 

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie 
dziecka i rodziny. 
 

Opracowano Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych. 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

Prowadzenie monitoringu w stosunku do 
rodzin wykazujących trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych zamieszkałych na terenie 
miasta Jasła. 

Monitorowano 400 rodzin z dziećmi. 

Edukacja rodziców służąca wzmocnieniu 
kompetencji opiekuńczo – wychowawczych  

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodka w ramach pracy socjalnej prowadzili działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. 

Realizacja specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego, w tym m.in. prawnego, 
psychologicznego, organizacji mediacji 
rodzinnych, terapii. 

W okresie od września do grudnia 2019 r. prowadzono poradnictwo psychologiczne dla rodziców przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Jasła, z którego skorzystało 4 osoby. 

Organizowanie grup wsparcia/ 
samopomocowych dla rodziców. 

Prowadzono grupę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Ze wsparcia grupy skorzystało 
7 rodziców.  

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury, 
sportu i rekreacji dla rodzin wielodzietnych. 

Wydano 874 Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 421 karty w formie elektronicznej. Ponadto 
wydano 471 Jasielskich Kart Dużej Rodziny. 

Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej 
i usługowej rodzinom zagrożonym kryzysem 
lub przeżywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Objęto 400 rodzin z dziećmi świadczeniami z pomocy społecznej, w tym w formie finansowej, rzeczowej, usługowej. 
Świadczenia z pomocy społecznej przyznano na podstawie decyzji administracyjnych w postaci zasiłków: okresowego, 
celowego, celowego na zakup żywności, stałego, specjalnego zasiłku celowego oraz posiłków, usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Zapewnienie asystentury rodzinnej 
rodzinom przeżywającym trudności 
opiekuńczo – wychowawcze. 

Zatrudniano 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 28 rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Obejmowanie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych pomocą rodzin 
wspierających. 

Prowadzono akcję informacyjną nt. możliwości objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych pomocą rodziny wspierającej, m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej, tablicy 
ogłoszeń oraz udzielanie informacji przez pracowników socjalnych. 

Obejmowanie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych pomocą wolontariuszy. 

13 rodzin z dziećmi otrzymało wsparcie wolontariusza. 

 

Wspieranie rodziców naturalnych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej celem 
powrotu dziecka do rodziny. 

Udzielono wsparcia asystenta rodziny 2 rodzinom, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej. Ponadto udzielano pomocy 
finansowej 11 rodzinom naturalnym, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 
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Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 

Współfinansowano pobyt 41 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Opracowywanie i realizacja Gminnego 
Programu Wspierania Rodzin. 

Sporządzono sprawozdanie zbiorcze z realizacji działań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla Miasta 
Jasła na lata 2018-2020 za rok 2018. 

Organizowanie szkoleń, warsztatów, 
konferencji, seminariów tematycznych, 
superwizji dla osób zawodowo zajmujących 
się pracą z rodziną, w tym m.in. asystentów 
rodziny. 

Uczestnictwo asystentów rodziny w szkoleniach: „Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań 
opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka”, „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze 
dialogu, wykorzystywanie dialogu motywacyjnego do pracy z rodziną”, „Diagnoza rodziny w kontekście działań 
interwencyjnych – ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka, kompetencji 
wychowawczych rodziców i opiekunów, określenie zadań i wymagań”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, 
samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych”, 
„Konferencja – ojcostwo dzisiaj”, „Asystent w środowisku osoby niepełnosprawnej”, „Procedura Niebieskie Karty”, 
„Współpraca pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny”. 

CEL STRATEGICZNY II: POLITYKA SENIORALNA 

Realizacja działań edukacyjnych 
skierowanych do osób starszych, w tym 
organizacja szkoleń/warsztatów. 

W 2019 r. zorganizowano dla seniorów zajęcia z zakresu grafiki komputerowej. 
Zorganizowano warsztaty patchworkowe, w zajęciach udział wzięło 13 seniorów.  
Zorganizowano spotkanie seniorów z przedstawicielami OWES w zakresie pozyskiwania grantów. W spotkaniu udział 
wzięło 7 seniorów. 

Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej 
oraz sportowej poprzez wprowadzenie ulg 
w ramach Programu Jasielska Karty Seniora. 

Wydano 263 Jasielskie Karty Seniora. 

Zwiększenie aktywności fizycznej osób 
starszych. 

Zorganizowano zajęcia zwiększające sprawność fizyczną dla 45 seniorów. 
Organizowano zajęcia z zakresu zwiększenia sprawności fizycznej dla seniorów przebywających w Dziennym Domu Pomocy 
dla Osób Starszych.  

Realizacja inicjatyw kulturalnych na terenie 
miasta skierowanych do osób starszych. 

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu dla Osób Starszych organizowano wyjazdy do placówek kulturalnych, jak 

również inicjatywy kulturalne.  

Wsparcie osób starszych poprzez 
organizacje wolontariatu opiekuńczego. 

Udzielano wsparcia wolontarystycznego 12 osobom niesamodzielnym, w tym starszym.  
Aktywizowano seniorów do pracy wolontarystycznej, ośmiu seniorów podjęło pracę w charakterze wolontariusza.  

Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom starszym zagrożonym kryzysem lub 
wykluczeniem społecznym. 

Udzielono pomocy finansowej w formie świadczeń z pomocy społecznej 212 osobom starszym. 
Typowano osoby starsze do pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, paczek 
żywnościowych wydawanych przez organizacje pozarządowe. 
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Realizacja wsparcia w postaci usług 
opiekuńczych/ specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób starszych. 

Zorganizowano usługi opiekuńcze dla 113 osób w wieku 60+ oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób w wieku 60+. 

Promowanie asystentury osób 
starszych/niesamodzielnych. 

- W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” zatrudniono opiekunów osób niesamodzielnych, którzy świadczą usługi na rzecz 
osób objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. 

Rozwój poradnictwa specjalistycznego 
kierowanego dla osób starszych. 

Prowadzono bezpłatne poradnictwo prawne dla seniorów. Z pomocy radcy prawnego skorzystało 8 osób. 
Zorganizowano grupowe poradnictwo psychologiczne dla seniorów. Z poradnictwa skorzystało 8 seniorów. 

Organizowanie grup wsparcia/ 
samopomocowych dla osób starszych. 

- Ze względu na brak zainteresowania nie realizowano ww. formy wsparcia. 

Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie 
wsparcia osób starszych, w tym 
infrastruktury zapewniającej całodobowe 
wsparcie. 

Kontynuowano działalność Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, do którego zadań należy świadczenie usług 
społecznych, w tym opiekuńczych i pielęgnacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalnej. Ze 
wsparcia Dziennego Domu w 2019 r. skorzystało 37 osób niesamodzielnych w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Jasła. 

Podnoszenie kwalifikacji wśród osób 
pracujących zawodowo lub społecznie 
z osobami starszymi. 

Pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na temat dostępnych na terenie Miasta Jasła form 
wsparcia dla osób starszych. 

Opracowywanie i realizacji Programów 
Aktywności Lokalnej dla osób starszych. 

Sporządzono sprawozdanie zbiorcze z realizacji działań określonych w Programie Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla 
Seniorów na lata 2016-2020 za rok 2018. 

CEL STRATEGICZNY III – BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie 
zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnień 

Opracowano „Diagnozę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wskazaniem odsetka rodzin zagrożonych 
przemocą w rodzinie”.  

Realizacja lokalnych kampanii społecznych, 
których zadaniem będzie m.in. obalenie 
stereotypów na temat przemocy w rodzinie, 
promowanie metod wychowawczych bez 
użycia przemocy. 

Rozpowszechniano materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów broszur, informatorów wśród podmiotów 
podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

Podejmowanie działań interwencyjnych 
w stosunku do osób doświadczających 
przemocy w rodzinie m.in. poprzez realizację 
procedury „Niebieskie Karty”. 
 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do Przewodniczącej Zespołu lub jej Zastępcy wpłynęło 125 formularzy 
„Niebieska Karta”, utworzono 96 grup roboczych, 121 rodzin objęto procedurą „Niebieskie Karty”. 
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Współpraca pomiędzy instytucjami 
i służbami w zakresie monitoringu 
osób/rodzin doświadczających zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz uzależnionych. 

Monitorowano sytuację 121 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

Kontynuowanie działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Sporządzono 
1 sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 r.  

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizowano poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, z którego skorzystało około 30 osób.  

 

Realizacja działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
określonych w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Sporządzono zbiorcze sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 za 2018 r. 

Organizowanie szkoleń, warsztatów, 
konferencji, seminariów tematycznych, 
superwizji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki 
uzależnień. 

Zorganizowano szkolenie „Procedura „Niebieskie Karty” – stosowanie przepisów w praktyce” dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w którym uczestniczyło 45 osób. 
Uczestnictwo 4 pracowników Ośrodka w szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty”. 
Uczestnictwo pracownika Ośrodka w szkoleniu „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości”. 
Uczestnictwo dwóch koordynatorów grup roboczych w szkoleniu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs 
podstawowy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska – Linia” 
w Warszawie). 
Uczestnictwo koordynatora grup roboczych w szkoleniu „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym praca 
socjalna z osobami w ramach procedury Niebieskie Karty”. 

CEL STRATEGICZNY IV: OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie 
identyfikacji osób niepełnosprawnych/ 
zaburzonych psychicznie i ich potrzeb. 

Prowadzono diagnozę osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” oraz do Programu "Opieka wytchnieniowa”. 

Stworzenie bazy usług, instytucji i miejsc 
przyjaznych osobom niepełnosprawnym/ 
zaburzonym psychicznie. 
 

Objęto wsparciem 25 osób z zaburzeniami psychicznymi pomocą w postaci zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy. 



Strona 151 z 190 
 

 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

Realizacja kampanii służących kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku osoby 
niepełnosprawnej/ zaburzonej psychicznie. 

Pracownicy socjalni udzielali specjalistycznych porad dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, które 
pomogły im radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i kształtowały odpowiednie postawy członków rodziny wobec osób 
niepełnosprawnych.  

Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom niepełnosprawnym/ zaburzonym 
psychicznie. 

Udzielono pomocy w postaci świadczeń pieniężnych 616 osobom niepełnosprawnym i świadczeń niepieniężnych 
173 osobom niepełnosprawnym.  
Kierowano osoby niepełnosprawne do organizacji pozarządowych udzielających pomocy w formie rzeczowej m.in. w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Realizacja usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu zamieszkania. 

Zrealizowano usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 49 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 16.652 godziny. 
Zrealizowano usługi opiekuńcze dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” w ilości 15.253 godziny. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 17 osób niepełnosprawnych w ramach 
Programu „ Opieka wytchnieniowa” w ilości 3.858 godzin. Program „Usługi opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych”, jak 
również Program „Opieka wytchnieniowa” realizowano w ramach środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.  

Zapewnienie oraz zwiększenie 
środowiskowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych/ zaburzonych 
psychicznie w ramach funkcjonujących 
ośrodków wsparcia. 

Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 r. skorzystało 25, a ze wsparcia Dziennego Domu Pomocy dla Osób 
Starszych w Jaśle 20 osób niepełnosprawnych. 

Rozwój środowiskowego wsparcia osób 
niepełnosprawnych i zaburzonych 
psychicznie poprzez działania asystentów/ 
trenerów osób niepełnosprawnych oraz 
upowszechnianie pomocy sąsiedzkiej. 

Realizowano Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W ramach Programu wsparciem objęto 3 osoby 
niepełnosprawne. 
Zatrudniono 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Program realizowano w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia. 

Organizacja działań wolontarystycznych na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
i zaburzonych psychicznie. 

Objęto w miejscu zamieszkania i w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych wsparciem wolontariuszy, m.in. osoby 
niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi.  

Prowadzenie działań aktywizujących osoby 
niepełnosprawne /zaburzone psychicznie do 
podjęcia zatrudnienia. 

W ramach działalności Klub Integracji Społecznej (KIS) zrealizowano: 

 52 h indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla 13 osób 
niepełnosprawnych; 

 39 h indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 13 osób 
niepełnosprawnych; 

 24 h warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla 9 osób 
niepełnosprawnych; 
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 50 h kursu komputerowego dla 9 osób niepełnosprawnych; 

 kursy zawodowe (każdy po 120h) dla 11 osób niepełnosprawnych; 

 trzymiesięczne staże zawodowe dla 10 osób niepełnosprawnych; 

 60 h warsztatów „ABC przedsiębiorczości” dla 7 osób niepełnosprawnych w KIS. 

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.   W ramach działalności KIS reintegracją społeczną i zawodową objęto 13 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. 

Organizacja kursów zawodowych, staży 
zawodowych dla osób niepełnosprawnych/ 
zaburzonych psychicznie. 

Zorganizowano 2 kursy zawodowe, tj. kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 5 osób niepełnosprawnych oraz kurs 
„Robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych 
do 1 kV” dla 6 osób niepełnosprawnych (po 120h zajęć dla każdego kursu). 
Przeprowadzono trzymiesięczne staże zawodowe dla 10 osób niepełnosprawnych, uczestników KIS. 

Wspieranie rozwoju wolontariatu na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.  

Pomoc wolontarystyczną na rzecz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych świadczyło 18 wolontariuszy. Wsparciem 
wolontariuszy objęto 13 rodzin z dziećmi.  

Organizowanie szkoleń, warsztatów, 
konferencji, seminariów tematycznych, 
superwizji dla osób zajmujących się 
zawodowo pracą z osobami 
niepełnosprawnymi/zaburzonymi 
psychicznie. 

Organizowano dla 16 pracowników socjalnych szkolenia i superrewizję ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Prowadzenie działań aktywizujących osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo do 
podjęcia zatrudnienia. 

W ramach działalności KIS zrealizowano: 

 84 h indywidualnej diagnozy osobowościowej dla 21 osób długotrwale bezrobotnych; 

 28 h zajęć grupy samopomocowej dla 8 osób długotrwale bezrobotnych; 

 16 h „ABC emocji” - grupowych zajęć psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej dla 16 osób 
długotrwale bezrobotnych; 

 14h „Nowy Ja” – warsztatów z wizażu dla 12 osób długotrwale bezrobotnych; 

 16h warsztatów efektywnego gospodarowania czasem dla 10 osób długotrwale bezrobotnych w KIS. 

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej. W ramach działalności KIS reintegracją społeczną i zawodową objęto 22 osób długotrwale bezrobotnych. 

Organizacja szkoleń, staży zawodowych dla 
osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo. 

Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych kierowali bezrobotnych podopiecznych do podmiotów, które 
podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych celem pozyskania informacji o możliwości 
skorzystania ze szkoleń i staży zawodowych. 

Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom bezrobotnym i nieaktywnym 
zawodowo. 

Udzielono pomocy w postaci świadczeń niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej dla 66 osób bezrobotnych i 640 osób 
biernych zawodowo. 
Udzielono pomocy w postaci świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 719 osobom bezrobotnym oraz 1.363 osobom 
biernym zawodowo. 
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Kierowano osoby bezrobotne i bierne zawodowo do organizacji pozarządowych.  

Wsparcie osób bezdomnych poprzez 
realizację m.in. indywidualnego programu 
wychodzenia z bezdomności/projektów 
socjalnych. 

Ze względu na brak osób kwalifikujących się do zawarcia indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności nie 
realizowano ww. programów. 

Nawiązywanie współpracy z instytucjami 
i organizacjami działającymi w obszarze 
wsparcia na rzecz osób bezdomnych, w tym 
monitorowanie sytuacji osób bezdomnych 
przebywających na terenie miasta Jasła. 

Współpracowano ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w zakresie wsparcia osób bezdomnych 
przebywających w ww. ośrodku wsparcia. 
Monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej poprzez kontakt z Policją i Strażą 
Miejską.  

Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom bezdomnym. 

Objęto wsparciem w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 35 osób bezdomnych. 
Kierowano osoby bezdomne do pomocy rzeczowej udzielanej w ramach organizacji pozarządowych, w tym w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.  

CEL STRATEGICZNY V – ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
Popularyzacja i wspieranie rozwoju 
ekonomii społecznej. 

Przeprowadzono 60 h warsztatów „ABC przedsiębiorczości” dla 7 osób niepełnosprawnych w KIS, w ramach, których osoby 
zdobyły wiedzę nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. 

Wspieranie tworzenia i funkcjonowanie 
podmiotów ekonomii społecznej. 

Prowadzono Klub Integracji Społecznej w ramach projektu współfinasowanego ze środków UE w ramach projektu „Kreatywni 
i Samodzielni”. 

Wzrost doświadczenia i wiedzy na temat 
ekonomii społecznej wśród pracowników 
sektora polityki społecznej m.in. poprzez 
udział w szkoleniach, warsztatach, 
konferencjach, wizytach studyjnych. 

Uczestnictwo 5 pracowników Ośrodka w wizycie studyjnej w PES w Cieszynie celem poznania funkcjonowania istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej na terenie Polski (tzw. „dobre praktyki”). 
Udział pracowników MOPS w pracach powiatowego zespołu interdyscyplinarnego, którego celem było powstanie lokalnej 
sieci współpracy i wypracowanie optymalnych dla obszaru kierunków rozwoju ekonomii społecznej – udział pracowników 
MOPS w warsztatach nt. klastra ekonomii społecznej. 

Rozwój międzysektorowej współpracy 
w ramach ekonomii społecznej. 

Współpracowano z Podkarpackim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES) prowadzonym przez Podkarpacką 
Agencję Konsultingowo-Doradczą (PAKD) w ramach porozumienia, którego głównym celem była wymiana informacji 
pomiędzy ww. partnerami dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej; poszukiwanie i wspieranie 
innowacyjnych rozwiązań i działań w przedmiotowym sektorze; wspólne prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy świadczonej przez MOPS w Jaśle. 
Przekazywano organizacjom pozarządowym funkcjonujących na terenie Miasta Jasła informacji o możliwości składania 
wniosków na tzw. „projekty grantowe”, na dofinansowanie inicjatyw związanych z rozwojem i promowaniem ekonomii 
społecznej. 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

Współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, w tym osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących uczestnikami 
Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni”. 

Promowanie wolontariatu wśród 
społeczności lokalnej Miasta Jasła. 

Organizowano spotkania koordynatora wolontariatu w placówkach oświatowych, organizacjach zrzeszających seniorów. 
Rozpowszechniano materiały promujące wolontariat. 

Świadczenie usług wolontarystycznych na 
rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Organizowano wsparcie wolontarystyczne dla mieszkańców Dziennego Domu dla Osób Starszych, 13 rodzin z dziećmi, 
12 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. 

Wzrost kompetencji i wiedzy wśród osób 
świadczących usługi wolontarystyczne. 

Zorganizowano dla wolontariuszy szkolenie z grafiki komputerowej, spotkanie z dietetykiem, szkolenie z pomocy 
przedmedycznej, jak również spotkania integracyjne, w tym z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

 

Szczegółowy Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miast Jasła na lata 2019-2024 dostępny jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. 
 

 

5.2.II.2. Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 

Podstawa prawna: art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Dokument lokalny: Uchwała Nr LVIII/602/2017 RMJ z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020. 

Cel główny Programu: wsparcie rodziny w budowaniu pozytywnych relacji sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej poprzez poprawę jakości i skuteczności działań zintegrowanego systemu wsparcia rodziny na terenie Miasta Jasła. 

Cele szczegółowe Programu: określono w ramach czterech obszarów, tj. obszaru diagnostycznego, profilaktyczno - edukacyjnego, 

interwencyjnego oraz podnoszenia kompetencji pracowników podmiotów realizujących działania w zakresie wspierania rodziny. 

Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami zawartymi w Programie na podstawie sprawozdań cząstkowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jaśle opracuje sprawozdanie zbiorcze, które Burmistrz w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada RMJ wraz z potrzebami 

związanymi z realizacją zadań.  

 

http://www.jaslo.pl/
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Realizacja działań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle w 2019 roku 

 

Nazwa działania Realizacja działania 

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie dziecka 
i rodziny. 

Opracowano Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych. 

Prowadzenie monitoringu w stosunku do rodzin 
wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na 
terenie miasta Jasła. 

Monitorowano 400 rodzin z dziećmi. 

Opracowanie i wdrożenie metod identyfikacji rodzin 
zagrożonych kryzysem i przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze. 

Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach pracy socjalnej prowadzili działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. 

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu  
i rekreacji dla rodzin wielodzietnych. 

Wydano 874 Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 421 karty w formie elektronicznej. 
Ponadto wydano 471 Jasielskich Kart Dużej Rodziny. 

Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej 
i usługowej rodzinom zagrożonym kryzysem lub 
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej. 

Objęto 400 rodzin z dziećmi świadczeniami z pomocy społecznej, w tym w formie finansowej, rzeczowej, 
usługowej. Świadczenia z pomocy społecznej przyznano na podstawie decyzji administracyjnych w postaci 
zasiłków: okresowego, celowego, celowego na zakup żywności, stałego, specjalnego zasiłku celowego oraz 
posiłków, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Zapewnienie asystentury rodzinnej rodzinom 
przeżywającym trudności opiekuńczo – 
wychowawcze. 

Zatrudniano 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 28 rodzin naturalnych przeżywającyh trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 
w tym m.in. prawnego, psychologicznego. 

W okresie od września do grudnia 2019 r. prowadzono poradnictwo psychologiczne dla rodziców przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Jasła, z którego skorzystało 
4 osoby. 

Organizowanie grup wsparcia/ samopomocowych dla 
rodziców. 

Prowadzono grupę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Ze wsparcia grupy 
skorzystało 7 rodziców. 

Organizowanie usług dla rodzin z dziećmi, w tym 
specjalistycznych. 

Zrealizowano specjalistyczne usługi dla rodzin z dziećmi w tym specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi zlecając ich wykonanie PCK w Jaśle. Zrealizowano 2.371 godzin usług dla dzieci. 

Obejmowanie rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

W 2019 r. ze względu na brak zaintersowania nie utworzono żadnej rodziny wspierającej.  
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Nazwa działania Realizacja działania 

pomocą rodzin wspierających i finansowanie kosztów 
udzielanej przez nich pomocy. 

Prowadzono akcję informacyjną nt. możliwości objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych pomocą rodziny wspierającej, m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie 
internetowej, tablicy ogłoszeń oraz udzielanie informacji przez pracowników socjalnych. 

Obejmowanie rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
pomocą wolontariuszy. 

13 rodziny z dziećmi otrzymały wsparcie wolontariusza. 

Wspieranie rodziców naturalnych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej celem powrotu 
dziecka do rodziny. 

Udzielono wsparcia asystenta rodziny 2 rodzinom, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej. Ponadto 
udzielano pomocy finansowej 11 rodzinom naturalnym, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym. 

Współfinansowano pobyt 41 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, 
seminariów tematycznych, superwizji dla osób 
zawodowo zajmujących się pracą z rodziną,  
w tym m.in. asystentów rodziny. 

Uczestnictwo asystentów rodziny w szkoleniach: „Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji 
zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka”, „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiazywania 
problemów na drodze dialogu, wykorzystywanie dialogu motywacyjnego do pracy z rodziną”, „Diagnoza rodziny 
w kontekście działań interwencyjnych – ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo - wychowawczej 
dziecka, kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, określenie zadań i wymagań”, „Zachowania 
autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, warsztaty 
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych”, „Konferencja – ojcostwo dzisiaj”, „Asystent w środowisku osoby 
niepełnosprawnej”, „Procedura Niebieskie Karty”, „Współpraca pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz 
dziecka i rodziny”. 

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

 

http://www.jaslo.pl/
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5.2.II.3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
Dokument lokalny: Uchwała Nr XVI/164/2015 RMJ Jasła z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Miejski Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lat 2016-2020.  
Cele programu: określone zostały w ramach czterech obszarów wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014 – 2020, tj. obszaru profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływań na osoby 
stosujące przemoc oraz podnoszenia kompetencji pracowników podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami Programu monitorowanie oraz obsługę organizacyjno – techniczną w zakresie realizacji zadań określonych 
w Programie prowadzi MOPS w Jaśle. Na podstawie sprawozdań cząstkowych MOPS w Jaśle opracowuje sprawozdanie zbiorcze, które corocznie 
przedkłada w terminie do 1 marca Burmistrzowi Miasta Jasła. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9b) 
działania określone w ww. Programie realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny. Zarządzeniem BMJ Nr III/28/2011 z dnia 09.03.2011 r. 
powołany został Zespół Interdyscyplinarny, w skład, którego weszli przedstawiciele podmiotów działających na terenie miasta Jasła w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

 

Realizacja działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miast 

Jasła na lata 2016 - 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2019 r. 

 

Nazwa działania Realizacja działania 

Prowadzenie badań diagnostycznych 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, 
w tym ustalenie odsetka populacji rodzin 
zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Opracowano „Diagnozę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wskazaniem odsetka rodzin zagrożonych 
przemocą w rodzinie”. 
 

Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie 
na terenie miasta Jasła. 

Sporządzono zbiorcze sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 za 2018 r. 

Realizacja lokalnych kampanii społecznych, 
których zadaniem będzie m.in. obalenie 
stereotypów na temat przemocy w rodzinie, 

Rozpowszechniano materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów broszur, informatorów wśród podmiotów 
podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób uwikłanych w przemoc 
w rodzinie.  
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Nazwa działania Realizacja działania 

promowanie metod wychowawczych bez 
użycia przemocy. 

Kontynuowanie działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Utworzono 
96 grup roboczych. Ponadto sporządzono 1 sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 r.  

Rozwój oferty instytucji, organizacji i służb 
kierowanej do osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie.  

Realizowano poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemoc w rodzinie.  

Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości i form specjalistycznej pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Administrowano stronę internetową Zespołu „STOP PRZEMOCY”. 
Rozpowszechniano wśród podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów broszur, informatorów.  

Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych 
kierowanych do osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie w zakresie podstaw prawnych 
i aspektów psychologicznych dotyczących 
reakcji na przemoc w rodzinie. 

Zapewniono osobom doświadczającym przemocy w rodzinie możliwość skorzystania z konsultacji prawnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywały się raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin. 
Z konsultacji skorzystało około 40 osób. 

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do Przewodniczącej Zespołu lub jej Zastępcy wpłynęło 125 formularzy 
„Niebieska Karta”, utworzono 96 grup roboczych, 121 rodzin objęto procedurą „Niebieskie Karty”, zakończono 
29 procedur „Niebieskie Karty” w wyniku braku zasadności podejmowanych działań, zakończono 46 procedur 
„Niebieskie Karty” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie. 

Współpraca pomiędzy instytucjami i służbami 
w zakresie monitoringu zachowań osób 
uprzednio skazanych za stosowanie przemocy 
w rodzinie. 

Skierowano 9 zawiadomień do Prokuratury o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa 
z użyciem przemocy w rodzinie. 

Organizacja interdyscyplinarnych 
szkoleń/warsztatów/ treningów/ superwizji 
z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Zorganizowano szkolenie „Procedura „Niebieskie Karty” – stosowanie przepisów w praktyce” dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w którym uczestniczyło 45 osób. 
Uczestnictwo 4 pracowników Ośrodka w szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty”. 
Uczestnictwo pracownika Ośrodka w szkoleniu „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości”. 
Uczestnictwo dwóch koordynatorów grup roboczych w szkoleniu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs 
podstawowy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska – Linia” 
w Warszawie). Uczestnictwo koordynatora grup roboczych w szkoleniu „Charakterystyka pracy ze sprawcami 
przemocy, w tym praca socjalna z osobami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
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Nazwa działania Realizacja działania 

Realizacja poradnictwa specjalistycznego, 
w tym prawnego, psychologicznego oraz grup 
wsparcia dla osób zaangażowanych w pracę 
z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. 

Zapewniono koordynatorom grup roboczych w ramach etatu radcy prawnego zatrudnionego w MOPS w Jaśle 
konsultacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Miasta Jasła na lat 2016-2020 dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

5.2.II.4. Program Aktywności lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 

Podstawa prawna: art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Dokument lokalny: Uchwała Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskie Jasła z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu 
Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. 
Cele programu: celem głównym Programu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych w mieście, tworzenie warunków do działań 
promujących aktywność seniorów, zapewniających im poczucie bezpieczeństwa oraz zmianę stereotypowego postrzegania starości, jako czasu 
wycofania i zaniechania aktywności. Cele szczegółowe Programu zostały określone w czterech obszarach: ochrona zdrowia osób starszych, 
aktywność społeczna seniorów, aktywność kulturalna, turystyczna i edukacyjna seniorów, utrzymanie seniorów w środowisku zamieszkania. 
Sprawozdawczość: Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki osiągnięcia celów będą mierzone systematycznie w okresach rocznych sprawozdań. 
Sprawozdania cząstkowe od realizatorów Programu przekazywane będą do MOPS w Jaśle w terminie do 31 marca każdego roku. Na podstawie 
sprawozdań cząstkowych MOPS w Jaśle opracuje zbiorcze sprawozdanie, które przedłoży w terminie do 30 kwietnia Burmistrzowi Miasta Jasła. 
Burmistrz przedłoży sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Miejskiej Jasła w terminie do 31 maja.  
 

 

 

http://www.jaslo.pl/
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Realizacja działań określonych w Programie Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle w 2019 r. 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób 
starszych. 

Zorganizowano zajęcia zwiększające sprawność fizyczną dla 45 seniorów. 
Zorganizowano warsztaty patchworkowe, w zajęciach udział wzięło 13 seniorów. 
Udzielano porad w zakresie zdrowego stylu życia. 

Promowanie miejsc przyjaznych seniorom na terenie 
miasta. 

Rozpowszechniono materiały informacyjne promujące miejsca przyjazne seniorom na terenie Miasta Jasła. 
Na stronie internetowej Ośrodka umieszczano informację dotyczące osób starszych. 

Rozwijanie idei wolontariatu osób starszych i na rzecz 
osób starszych. 

Udzielano wsparcia wolontarystycznego 12 osobom niesamodzielnym w miejscu zamieszkania, w tym osobom 
starszym. Aktywizowano seniorów do pracy wolontarystycznej, ośmiu seniorów podjęło pracę w charakterze 
wolontariusza.  

Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych (m.in. plakatów, ulotek, broszur, 
artykułów internetowych) dotyczących dostępnej 
oferty dla osób starszych na terenie miasta. 

Rozpowszechniono ulotki promujące ideę wolontariatu, m.in. na rzecz osób starszych. 

Opracowanie podstrony internetowej skierowanej do 
osób starszych. 

Prowadzono podstronę internetową skierowaną dla Seniorów w ramach strony Ośrodka. 

Stworzenie systemu ulg w dostępie seniorów do oferty 
miejskich instytucji kultury i sportu. 

Wydano 263 Jasielskie Karty Seniora. 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych na 
terenie miasta, w tym w zakresie przygotowania osób 
starszych do realizacji usług wolontariackich oraz 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Zorganizowano dla organizacji zrzeszających seniorów spotkania z koordynatorem wolontariatu. 

Wyposażenie seniorów z terenu miasta Jasła w wiedzę 
i umiejętności z zakresu obsługi komputera 
i poruszania się po Internecie. 

W 2019 r. zorganizowano dla seniorów zajęcia z zakresu grafiki komputerowej. 

Wzmocnienie i rozszerzanie systemu usług dla 
seniorów z terenu miasta (w tym m. in. usług 
opiekuńczych, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, 
mediacji, terapii). 

Zorganizowano usługi opiekuńcze dla 113 osób w wieku 60+ oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób 
w wieku 60+. Udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej. 
Kierowano osoby starsze do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób starszych na 
terenie miasta. 

Udzielono pomocy finansowej w formie świadczeń z pomocy społecznej 212 osobom starszym. 

Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób 
starszych, w szczególności: prawnego, 
psychologicznego. 

Prowadzono bezpłatne poradnictwo prawne dla seniorów. Z pomocy radcy prawnego skorzystało 8 osób. 
Zorganizowano grupowe poradnictwo psychologiczne dla seniorów. Z poradnictwa skorzystało 8 seniorów. 

Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie wsparcia 
osób starszych. 

Utworzono w ramach projektu „Akademia Pełni Życia” Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Wsparciem 
ośrodka objęto 37 osób.  

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób 
społecznie lub zawodowo pracujących z osobami 
starszymi. 

Pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na temat dostępnych na terenie Miasta 
Jasła form wsparcia dla osób starszych.  

Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami 
starszymi i zależnymi w postaci poradnictwa 
specjalistycznego, warsztatów, szkoleń, kursów. 

W ramach pracy socjalnej udzielano poradnictwa specjalistycznego w zakresie wsparcia osób starszych, zależnych.  

Promowanie asystentury osób starszych, 
niepełnosprawnych. 

W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” zatrudniono opiekunów osób niesamodzielnych, którzy świadczą 
usługi na rzecz osób objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. 

 
Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. 
  

http://www.jaslo.pl/
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5.2.II.5. Wieloletni Program osłonowy Miasta Jasła w zakresie udzielania pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie 
posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na terenie Miasta Jasła na lata 2019-2023. 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508 i 1693) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). 

 

Dokument lokalny: Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr III/22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielania pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora 
przedszkola lub szkoły na terenie Miasta Jasła na lata 2019-2023. 
 

Cele programu: Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. 

 

Sprawozdawczość: Informacje dotyczące realizacji Programu uwzględniane są każdorazowo w kwartalnych oraz rocznych informacjach 

o realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

 

Sposób realizacji Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle: 

W 2019 roku z pomocy w formie gorącego posiłku przyznanego w ramach ww. Programu skorzystały 3 osoby. Na realizację zadania 

wydatkowano kwotę w wysokości 542,12 zł (w 2018 roku 3 osoby otrzymały 147,00 zł). 

 
Poza Programem „Posiłek w szkole i w domu” przyznano wsparcie dla 29 dzieci wydając łącznie 1.973 posiłki w szkołach. Koszt dożywania wyniósł 
7.820,00 zł.  
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5.2.III. Rozbudowa infrastruktury społecznej 
W ramach projektu „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” 
współfinansowanego ze środków EFRR wyremontowano i wyposażono pomieszczenia, 
w których od stycznia 2018 roku funkcjonuje m.in. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych 
(DDP), Klub Integracji Społecznej (KIS), Sekcja ds. wolontariatu oraz Sekcja ds. pomocy 
środowiskowej.  

 

5.2.III.1 Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 

Od stycznia 2018 r. w strukturach MOPS w Jaśle funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla Osób 
Starszych (DDP). Docelowo wsparciem DDP może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych 
w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2019 r. wsparciem DDP 
zostało objętych łącznie 37 osób. Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy świadczenie usług 
społecznych, w tym opiekuńczych i pielęgnacyjnych. W latach 2018 -2019 funkcjonowanie 
DDP odbywało się w oparciu o projekt „Akademia Pełni Życia” współfinansowany ze środków 
EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Obecnie DDP funkcjonuje w oparciu o projekt 
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach, którego 
odbywa się nie tylko finansowanie działalności Dziennego Domu, ale także świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych w wieku 60+, które do tej pory 
nie zostały objęte przez Ośrodek tą formą wsparcia.  

 

5.2.III.2 Klub Integracji Społecznej 
Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/593/2017 RMJ z dnia 14 grudnia 2017 r. funkcjonuje 
w strukturach MOPS w Jaśle Klub Integracji Społecznej. Klub wpisano do Rejestru klubów 
integracji społecznej województwa podkarpackiego 22 grudnia 2017 r. Funkcjonowanie Klubu 
w latach 2018-2019 było możliwe dzięki realizowanemu przez Ośrodek projektowi pn. 
„Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanemu ze środków EFS Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. W ramach działalności KIS realizowano wsparcie 
w ramach reintegracji społecznej oraz zawodowej, w tym m.in.: indywidualną diagnozę 
osobowościową; „Nowy Ja” – warsztaty z wizażu; Grupy samopomocowe; Warsztaty „Abc 
emocji”; warsztaty efektywnego gospodarowania czasem; indywidualne poradnictwo 
zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań; indywidualne doradztwo zawodowe 
wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania; kursy zawodowe; staże zawodowe. 
W zajęciach Klubu Integracji Społecznej w 2019 r. uczestniczyło łącznie 35 osób, w tym 
13 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 22 osoby długotrwale bezrobotne.  
 

5.2.III.3 Sekcja ds. wolontariatu 
Sekcja ds. wolontariatu w strukturach Ośrodka funkcjonuje od stycznia 2018 r. Do zadań sekcji 
należy m.in. promocja wolontariatu, opracowanie i wdrożenie programu wolontarystycznego, 
pozyskanie wolontariuszy i przygotowanie porozumień z wolontariuszami, monitorowanie 
pracy wolontariuszy, współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi 
specjalistami działającymi na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin, prowadzenie 
dokumentacji związanej z wolontariatem, w tym ewidencja wolontariuszy. W 2019 roku do 
działań wolontarystycznych na rzecz mieszkańców miasta Jasła zgłosiło się 65 wolontariuszy, 
z tego pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 60 osób. Wsparciem wolontariuszy 
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objętych zostało 13 rodzin z dziećmi, mieszkańcy Dziennego Domu Pomocy dla Osób 
Starszych, jak również 12 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych 
w miejscu zamieszkania. Wolontariusze świadczyli m.in. pomoc poprzez udzielanie korepetycji 
dzieciom z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych, organizowali czas wolny seniorom objętym wsparciem DDP oraz udzielali 
wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego seniorom i osobom 
niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania. Na rzecz wsparcia wolontariuszy zorganizowano 
dwa spotkania integracyjne, szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, szkolenie 
z grafiki komputerowej, spotkanie z dietetykiem oraz spotkanie z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza. 

 

5.2.IV. Podsumowanie  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na realizację powierzonych mu zadań w 2019 roku 
wydatkował 54.007.208,90 zł (w tym środki z budżetu państwa w kwocie 44.366.011,14 zł, 
środki własne gminy w wysokości 8.373.941,80 zł oraz środki pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysokości 1.267.255,96 zł), co stanowiło 30,72 % wydatków budżetu 
Miasta Jasła (w 2018 r. MOPS wydatkował kwotę 46.527.710,20 zł, tj. 30,69% wydatków budżetu 

miasta). Ponadto Ośrodek pozyskał w ramach realizacji Programów finansowanych 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 244.660,00 zł. 
Ośrodek udziela nie tylko wsparcia w formie wypłaty świadczeń pieniężnych, ale również 
podejmuje szereg działań zmierzających do włączenia społecznego osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Analiza dokumentów programowych wymienionych w punkcie 
5.2.II. stanowi podstawę do diagnozy sytuacji Miasta Jasła w aspekcie polityki społecznej oraz 
pozwala określić zadania samorządu terytorialnego w obszarze problemów społecznych. 
MOPS we współpracy z UM w Jaśle oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki 
społecznej podejmuje szereg działań ukierunkowanych na wsparcie i rozwój lokalnej 
społeczności, a tym samym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup i osób 
zagrożonych tym zjawiskiem. Podejmując działania w obszarze wykluczenia społecznego 
wdrożono i jest nadal wdrażanych wiele metod pracy, które są możliwe do zastosowania m.in. 
dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Realizacja projektów 
dofinasowanych z funduszy europejskich pozwoliła na wdrożenie form wsparcia w zakresie 
kapitału społecznego, w szczególności na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze, uwikłanych w przemoc domową oraz seniorów. 
 
 

5.3. Realizacja zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej. Finansowane jest w całości z budżetu państwa i w terenie realizowane 
przez samorząd gminny lub powiatowy. Środki na bieżące finansowanie środowiskowych 
domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Wojewoda określa także 
sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki. 
 
5.3.1. Podstawa prawna 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle działa na podstawie: 
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1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.); 
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.); 
3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 

882); 
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze 

zm.); 
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze 
zm.); 

6) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr L/508/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

5.3.2. Prezentacja Domu 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został 
utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania Domu skierowane zostały do 20 osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. ŚDS w Jaśle jest 
ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnością intelektualną, typ domu A, B i C, co oznacza, że obejmuje wsparciem 
następujące kategorie osób: 
- Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
- Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
- Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku 
do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30. 
W 2019 roku w ŚDS w Jaśle zatrudnionych było 8 osób: kierownik, pielęgniarka, 
2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, 2 opiekunów, sprzątaczka oraz psycholog na 
umowę zlecenie. Obsługę finansową, kadrową i prawną ŚDS zapewniał Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jaśle.  

5.3.3. Zadania zrealizowane w 2019 roku 

Celem działalności ŚDS jest szeroko pojęta rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 
polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie 
i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego 
i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym. W 2019 roku powyższe cele realizowane 
były poprzez: 
1) opracowanie przez zespół indywidualnego planu postępowania wspierająco - 

aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika; 
2) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych nw. treningów:  

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd 
zewnętrzny i nauki higieny, trening kulinarny, w tym gospodarowania środkami 
finansowymi, trening umiejętności praktycznych, 
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b) trening umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany był poprzez rozwijanie 
zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, zajęcia komputerowe, 
udział w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, sportowych, 

c) trening umiejętności społecznych, 
d) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
e) trening rekreacyjno – ruchowy; 

3) terapię zajęciową (w pracowniach plastycznej i rękodzieła); 
4) poradnictwo psychologiczne; 
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 
7) niezbędną opiekę; 
8) terapię ruchową; 
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia; 
10) prowadzone były zajęcia w sali doświadczania świata. 
Dzięki swojej działalności Dom zapewnił uczestnikom: poczucie bezpieczeństwa podczas 
pobytu w ŚDS, stopniową adaptację uczestników do nowej sytuacji, nawiązywanie kontaktów 
społecznych, podejmowanie ról społecznych, poprawę funkcjonowania w życiu codziennym, 
motywowanie do terapii, radzenia sobie ze wsparciem terapeutycznym, integrację społeczną. 
W 2019 roku ŚDS zapewniał opiekę i rehabilitację dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz transport 12 uczestnikom z terenu Jasła, w tym 2 poruszającym się na wózku inwalidzkim. 
Uczestnicy mieli też zapewniony jeden posiłek dziennie w ramach treningu kulinarnego. 
Ogólna liczba uczestników, wg stanu na 31.12.2019 r., to 23 osoby. 

 
5.3.4. Planowane działania w zakresie podniesienia standardu świadczonych usług 

W 2020 roku dla podniesienia jakości pracy Domu i poprawy osiąganych efektów, w miarę 
istniejących możliwości, podejmowane będą następujące działania: 

1) prowadzenie dwa razy w roku szkoleń wewnętrznych dla pracowników Domu o tematyce 
wynikającej ze zgłaszanych potrzeb; 

2) udział pracowników Domu w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez podmioty 
zewnętrzne; 

3) podjęcie przez pracowników samokształcenia lub zorganizowanych form kształcenia dla 
podniesienia ich kwalifikacji; 

4) doskonalenie metod pracy oraz organizowanie nowych form terapii i wsparcia 
(wprowadzono trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem 
alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się) w przypadku osób 
z problemami w komunikacji werbalnej; 

5) angażowanie do współpracy społeczność lokalną, rodziny uczestników; 
6) wyposażanie pracowni terapeutycznych w urządzenia i sprzęty oraz materiały dostosowane 

do potrzeb uczestników, w miarę możliwości finansowych Domu. 
 

5.3.5. Podsumowanie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców 
Jasła. W 2019 r. zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi celami. Praca 
terapeutyczna i rehabilitacja prowadzona w Domu pomagała w utrzymaniu stanu zdrowia 
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uczestników na optymalnym poziomie w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
oraz poprawę w zakresie uspołeczniania i umiejętności życiowych. Dzięki pobytowi w ŚDS 
w Jaśle uczestnicy stali się bardziej otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Chętnie 
brali udział w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych, konkursach, występach artystycznych, 
jak również prezentowali swoje umiejętności. Uczestnicy, jak i ich rodziny lub opiekunowie, 
otrzymali pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów występujących w życiu 
rodzinnym. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle w dalszym ciągu czyni starania 
o zwiększenie liczby miejsc statutowych z 20 na 30 uczestników, w związku z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
 

6. Współpraca z jednostkami pomocniczymi i wspieranie aktywności obywatelskiej 
 

6.1. Jednostki pomocnicze 
Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje 16 jednostek pomocniczych. Każde osiedle ma swój 
Zarząd. Według stanu na koniec 2019 roku Przewodniczącymi Zarządów na poszczególnych 
osiedlach były niżej wymienione osoby. 
 

Lp. Nazwa Osiedla 
Przewodniczący 
Zarządu Osiedla  

1.  „JASŁO – BRZYSZCZKI” Krystyna Sikora 

2.  „JASŁO – BRYŁY” Zofia Kras 

3.  „JASŁO – GÓRKA KLASZTORNA” Jan Pierzchała 

4.  „JASŁO – HANKÓWKA” Józef Twarduś 

5.  „JASŁO – KACZOROWY” Barbara Pilut 

6.  „JASŁO – KOPERNIKA” Lech Polak 

7.  JASŁO – KRAJOWICE” Jolanta Brągiel 

8.  „JASŁO – MICKIEWICZA” Jerzy Okarma 

9.  „JASŁO – SOBNIÓW” Tomasz Stanek 

10.  „JASŁO – ŚRÓDMIEŚCIE” Tomasz Kasprzyk 

11.  „JASŁO – ULASZOWICE” Stanisław Lechwar 

12.  „JASŁO – RAFINERIA” Mariusz Filip 

13.  „JASŁO – GĄDKI” Bogusław Kopeć 

14.  „JASŁO – NIEGŁOWICE” Maria Jagielska 

15.  „JASŁO – GAMRAT” Urszula Czyżowicz 

16.  17. „JASŁO – ŻÓŁKÓW” Ryszard Kłęk 

 
Uchwałą RMJ Nr LXV/675/2018 z dnia 28 maja 2018 r. nastąpiła zmiana statutów wszystkich 
16 osiedli, zamieniając tym samym dotychczasowe statuty z roku 2005. Granice 
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poszczególnych Osiedli zostały określone w Statutach Osiedli, które stanowią załączniki do 
ww. uchwały RMJ. W dniach 25.03. - 09.04.2019 r., na podstawie uchwały RMJ nr VII/57/2019 
z dnia 04.03.2019 r. i Statutów Osiedli odbyły się wybory nowych Zarządów Osiedli. Nowymi 
Przewodniczącymi Zarządów zostali: Bogusław Kopeć – „Jasło – Gądki”, który zastąpił Michała 
Rybkę oraz Lech Polak „Jasło – Kopernika”, który zastąpił Bogusławę Wójcik, pozostali 
przewodniczący utrzymali swoje funkcje. Pełny skład zarządów, protokoły z wyborów oraz 
statuty osiedli dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle 
www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Miasto Jasło/Jednostki 
pomocnicze miasta (osiedla). 
 
Osiedla, reprezentowane przez Zarząd, współdziałają z RMJ i Burmistrzem w zakresie 
wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla. Do zadań Zarządów należą 
między innymi: 
1) współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem 

mieszkańców osiedla; 
2) reprezentowanie osiedli wobec organów Miasta oraz innych podmiotów i instytucji; 
3) wnioskowanie do organów Miasta i innych właściwych instytucji w sprawach związanych 

z warunkami życia mieszkańców oraz stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
obszarze osiedla; 

4) zgłaszanie do organów Miasta propozycji inwestycji, zadań remontowych i innych 
przedsięwzięć dotyczących infrastruktury na obszarze osiedla; 

5) wyrażanie opinii, na wniosek organów Miasta i innych podmiotów, w sprawach istotnych 
dla osiedla; 

6) kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców osiedla. 
 

W 2019 roku Zarządy Osiedli we współpracy z Burmistrzem Miasta Jasła oraz samodzielnie 
zorganizowały wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na swoich osiedlach. 
Były to między innymi takie imprezy, jak: bale karnawałowe, pikniki rodzinne, Dzień Seniora, 
Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, festyny osiedlowe, turnieje piłki nożnej, Andrzejki, Wakacyjne 
czwartki, zabawy choinkowe, Mikołajki, spotkania opłatkowe, piknik międzyosiedlowy.  
 
Wszelkie informacje na temat wydatkowanych środków z Budżetu Miasta Jasła na 
poszczególne osiedla znajdują się w sprawozdaniach z realizacji budżetu, które dostępne są na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Budżet Miasta Jasła. 
 

6.2. Wspieranie aktywności obywatelskiej 
Burmistrz Miasta Jasła bardzo wiele swoich działań kieruje na wspieranie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców Jasła. W 2019 roku realizowane były na tym polu poniższe 
działania i przedsięwzięcia: 
 

6.2.1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych 
W wyniku zrealizowanego w 2018 roku projektu dofinansowanego ze środków EFRR 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 stworzono warunki i narzędzia elektroniczne, dzięki 
którym w 2019 roku realizowane były poniższe działania: 

http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
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1) w UM w Jaśle prowadzony był punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP (wydano 
450 potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP), 

2) na bieżąco poprzez portal informacyjno-płatniczy udostępniano podatnikom 
informacje z zakresu podatków lokalnych, 

3) poprzez platformę dialogu społecznego prowadzono różnego rodzaju konsultacje 
społeczne (zrealizowano 5 konsultacji: 3 ankiety konsultacyjne, 2 projekty 
dokumentów), 

4) za pomocą e-formularzy stworzono możliwość załatwiania spraw poprzez ePUAP 
(w tym trybie osoby fizyczne złożyły 3.009 wniosków), 

5) wszyscy pracownicy UM w Jaśle użytkowali system elektronicznego obiegu 
dokumentów. 

Wspólnie z 5 innymi miastami, członkami ZMP, Miasto Jasło realizowało projekt pn. 
„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami”. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi aplikacji 
podatkowych oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne.  
 

6.2.2. Wspieranie działalności Rady Seniorów Miasta Jasła 
W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy społeczności lokalnej, w tym najstarszego 
pokolenia mieszkańców, Rada Miejska Jasła uchwałą Nr LXVI/676/2014 z dnia 3 listopada 2014 
roku powołała Radę Seniorów Miasta Jasła oraz nadała jej statut. Obecnie Rada liczy 16 
członków, którzy reprezentują organizacje działające na rzecz osób starszych. Kadencja Rady 
trwa 4 lata. Rada działa społecznie. Rada podejmuje działania mające na celu integrację 
jasielskiego środowiska osób starszych i wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta. Rada 
jest ciałem inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Miasta, z którymi 
współpracuje na wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. BMJ zapewnia obsługę 
administracyjną Rady. W 2019 roku zakończyła się pierwsza kadencja Rady Seniorów. 
W lutym 2019 roku trwał nabór na członków Rady Seniorów drugiej kadencji, której skład 
ogłosił BMJ Zarządzeniem Nr V/29/2019 z dnia 28.02.2010 r. W 2019 roku BMJ wspierał Radę 
poprzez organizację dwóch działań z zakresu kultury. 16 stycznia 2019 roku w JDK odbył się 
koncert noworoczny dla seniorów. W dniach 27-28 września 2019 roku odbyły się III Jasielskie 
Dni Seniora (w programie m.in.: zawody sportowe, prezentacja osiągnięć seniorów, spektakl 
teatralny).  
 

6.2.3. Aktywna współpraca z Młodzieżową Radą Miejską Jasła 
Kierując się celem wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodych 
mieszkańców Rada Miejska Jasła uchwałą Nr LXV/653/2014 z dnia 29 września 2014 r. wyraziła 
zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadanie jej statutu. 
W skład Rady wchodzi 20 członków, po dwóch ze szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Jasło lub której przekazuje dotacje z budżetu. Kadencja Rady trwa dwa lata. Rada 
zapewnia uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na 
jakość życia w środowisku lokalnym oraz reprezentuje potrzeby dzieci i młodzieży wobec 
organów Miasta i podmiotów działających na rzecz ludzi młodych. 26 lutego 2019 r. odbył się 
Turniej Piłki Ręcznej dla dziewcząt i chłopców, organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską 
Jasła, pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. W Turnieju brało udział 5 drużyn dziewcząt 
i 4 drużyny chłopców z sześciu jasielskich szkół. Pod patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Jasła odbył się zlot „Śladami posła Jana Madejczyka”. Radni młodzieżowi uczestniczyli również 
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w „Festiwalu Kolorów”, który odbył się początkiem września 2019 r. na „Przystanku 
Kwiatowa”. Końcem 2019 roku Rada zainicjowała akcję „Czas na kask” promującą używanie 
kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze. 
 

6.2.4. Współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
BMJ przygotował projekt, a RMJ 14 października 2019 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/161/2019 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W uchwale określono tryb powoływania 
członków Rady oraz organizację i tryb jej działania. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego 
i została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 5011. Została 
przeprowadzona procedura naboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Rada została powołana Zarządzeniem BMJ Nr V/4/2020 r. z dnia 08.01.2020 r. 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle podjęła działania dopiero od stycznia 
2020 roku.  
 

6.2.5. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej 
Podobnie, jak w poprzednim roku, również w 2019 roku w ramach szczególnego trybu 
przewidzianego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłoszono dwa 
działania w trybie inicjatywy lokalnej. Zadania zostały opisane w części E. Rozdziale III. punkcie 
8. – Współpraca z organizacjami pozarządowymi niniejszego Raportu. 
 

6.2.6. Realizacja budżetu obywatelskiego 
W 2019 roku Rada Miejska Jasła zwiększyła wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Była to kwota 500.000,00 zł. Informacja 
o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok została opisana w części F. 
punkcie 4. niniejszego Raportu. 
 

6.2.7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. 
BMJ przygotował projekt, a RMJ 28 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XV/135/2019 
w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Jaśle. Określono 
w niej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady ich promocji oraz zdefiniowano formalne wymogi, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty. Uchwala została podjęta w związku z nowelizacją 
ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 4614. W 2019 roku w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie wpłynął żaden projekt uchwały. 
 

6.2.8. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 
W 2019 roku BMJ wspierał organizacje pozarządowe, które działają w sferze: pomocy 
społecznej, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, sportu oraz 
zajmujących się rodzinnymi ogrodami działkowymi. Zrealizowane działania BMJ 
w przedmiotowym zakresie zostały opisane w części E. Rozdziale III. punkcie 8. – Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi niniejszego Raportu. 
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6.2.9. Podsumowanie 
Rada Seniorów jest istotnym łącznikiem pomiędzy samorządem miejskim, a środowiskiem 
seniorów, które obecnie stanowi coraz większą grupę wiekową mieszkańców Jasła. Aby 
umacniać współpracę, należy rozważyć zwiększenie ilości przedsięwzięć organizowanych przy 
współpracy Rady i angażować większą liczbę seniorów. 
Młodzieżowa Rada Miejska Jasła to organ doradczy stworzony z myślą o krzewieniu idei 
samorządności i społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży ze szkół miejskich. Aby 
podnieść poziom współpracy, należy angażować młodzież do aktywnej debaty na temat 
udziału młodego pokolenia w życiu miasta przy użyciu mediów społecznościowych i innych 
nowoczesnych metod kreowania wizerunku przestrzeni publicznej. 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła prace w trudnym okresie epidemii 
COVID-19. Głównym zadaniem Rady na najbliższy czas jest przegląd modeli współpracy 
organizacji społecznych z Miastem oraz wypracowanie nowych rozwiązań zwiększających 
zaangażowanie organizacji w realizację zadań publicznych.  
Od początku funkcjonowania inicjatywy lokalnej, jako modelu realizacji zadań w formie 
partnerstwa mieszkańców i samorządu, zrealizowano kilka przedsięwzięć. Należy rozważyć 
aktywniejszą promocję inicjatywy lokalnej oraz w miarę możliwości zwiększanie na ten cel 
środków w budżecie Miasta.  
Według stanu na koniec kwietnia 2020 r. do RMJ nie wpłynął żaden projekt uchwały wniesiony 
w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sytuację tę może zmienić szersza promocja 
takiego modelu partycypacji społecznej.  

 
 

7. Polityka prorodzinna 
 
7.1. Świadczenia wychowawcze (Program 500+) 

Realizacja zadania - Świadczenia wychowawcze - Program 500+ została opisana w części E, 
rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.7. niniejszego Raportu. 

 

7.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Realizacja zadania - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego została opisana w części E, 

rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.6. niniejszego Raportu. 

 

7.3. Karta Dużej Rodziny 
W 2019 roku wydano 874 Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 421 
karty w formie elektronicznej. Ponadto wydano 471 Jasielskich Kart Dużej Rodziny. 
 

7.4. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Wspieranie rodzin w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 

2018-2020 zostało opisane w części E, rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.2. niniejszego 

Raportu. 

Natomiast realizacja zadania - Świadczenie Dobry start – Program 300+ została opisana 

w części E, rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.8. niniejszego Raportu. 
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7.5. Funkcjonowanie żłobków 
7.5.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 409 t.j. ze zm.). 

2) Uchwała RMJ Nr LXI/631/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wysokości, zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Miasta Jasła, która została zmieniona: 
a) uchwałą RMJ Nr LXIII/651/2018 z dnia 23.03.2018 r., 
b) uchwałą RMJ Nr LXVIII/697/2018 z dnia 02.07.2018 r. 

 

7.5.2. Zrealizowane działania w 2019 roku 
Zgodnie z zapisami ww. uchwał RMJ w 2019 roku udzielono dotacji celowych dla trzech 
żłobków i jednego klubu dziecięcego działających na terenie Miasta Jasła na dzieci z terenu 
Miasta Jasła oraz z terenu gmin, z którymi Miasto Jasło zawarło porozumienie (Gmina Jasło, 
Gmina Dębowiec). Wysokość dotacji to 150 zł na dziecko w żłobku na miesiąc oraz 120 zł na 
dziecko w klubie dziecięcym. Gmina Jasło i Gmina Dębowiec przekazały środki finansowe na 
pokrycie dotacji na dzieci z terenu swoich gmin, uczęszczających do żłobków i klubu 
dziecięcego na terenie Miasta Jasła. 
W 2019 r. na terenie Miasta Jasła funkcjonowało 5 niepublicznych żłobków oraz 
1 niepubliczny klub dziecięcy. 17.10.2019 r. jeden z ww. żłobków przestał funkcjonować. Na 
wniosek podmiotu prowadzącego, żłobek został wykreślony z rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych.  
 

7.5.3. Podsumowanie 
Wg stanu na 6 marca 2020 r. ww. podmioty dysponują łącznie 156 miejscami, a do żłobków 
i klubu dziecięcego zapisanych jest 128 dzieci. Zgodnie z analizami sporządzonymi na 
podstawie informacji z BDL GUS, ilość miejsc w żłobkach na terenie Jasła stale rośnie - w 2016 
r. oferowano 29 miejsc, a na koniec 2019 r. oferowanych było już 156 miejsc. Według danych 
zadeklarowanych w arkuszach sprawozdawczych przez podmioty prowadzące żłobki ponad 
trzykrotnie wzrosła liczba dzieci przebywających w żłobkach – w 2016 r. było to 51 dzieci, 
a w 2019 r. już 180 dzieci. Tendencję wzrostową wykazuje również ilość nowopowstających 
placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Z analizy zebranych danych wynika, że taka 
forma opieki nad dziećmi zyskuje na popularności. Analiza może być obarczona pewnym 
błędem w związku z tym, że do wspomnianych placówek na terenie Jasła uczęszczają także 
dzieci z okolicznych gmin (Jasło, Dębowiec i inne). W trosce o najmłodszych mieszkańców 
Miasta Jasła oraz wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, rozważa się możliwość 
uruchomienia żłobka miejskiego w ramach rządowego Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. 

 
 
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Miasto Jasło w bardzo szerokim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Współpraca polega między innymi 
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na udzielaniu organizacjom NGO dotacji celowych. Część dotacji udzielana jest 
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w ramach przyjętego 
przez RMJ Programu), a część w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o zdrowiu publicznym. 
Przyznawane są również dotacje w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.  
8.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm.). 

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz. 857 z póź. zm.). 

3) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1492). 

4) Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2176). 

 

8.2. Realizacja Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi na lata 
2019 - 2021 
Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2021 (Program) został przyjęty Uchwałą RMJ 

Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.  

W 2019 roku Program był czterokrotnie zmieniany poniższymi uchwałami RMJ: 

a) Uchwała Nr XII/107/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r – zmiany dotyczyły zabezpieczenia 

środków na wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych przez OSP; 

b) Uchwała Nr XVII/153/2019 z dnia 23 września 2019 r. – zmiany dotyczyły zwiększenia 

środków w obszarze „pomoc społeczna” na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, 

c) Uchwała Nr XVIII/160/2019 z dnia 14 października 2019 r. – zmiany dotyczyły zwiększenia 

wydatków na inicjatywy lokalne, 

d) Uchwała Nr XX/194/2019 z 16 grudnia 2019 r. – zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych 

obszarów współpracy: turystyka i rekreacja, realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej. 

 
8.2.1. Prezentacja Programu 

Celem Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Jasła. Cel ten był realizowany w szczególności 
poprzez: 
1) określenie priorytetowych zadań publicznych; 
2) udział organizacji w realizacji zadań publicznych; 
3) zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na realizację zadań publicznych; 
4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji; 
5) poprawę jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców; 
6) obniżanie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania nieodpłatnej 
pracy wolontariuszy; 
7) umożliwienie organizacjom składania ofert z własnej inicjatywy na realizację zadań 
publicznych. 
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8.2.2. Realizacja zadań określonych w Programie w 2019 roku 

W 2019 roku Program był realizowany, w szczególności poprzez powierzenie realizacji zadania 

publicznego oraz wspieranie realizacji zadania publicznego. Program realizował Burmistrz 

Miasta Jasła poprzez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Jaśle oraz poprzez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. W związku z realizacją Programu udzielono dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji w niżej wymienionych 

obszarach. 

Lp. Nazwa obszaru 

Ilość 
podmiotów, 

które 
otrzymały 

dotacje 

Ilość 
zawartych 

umów 

Kwota 
wydatkowana 

[zł] 

Informacja 
o realizacji zadań 

1. Pomoc społeczna 

9, 
w tym: 
UM –  8 

MOPS - 1 

25, 
w tym: 

UM – 20 
MOPS - 5 

2.213.914,00 
w tym: 
UM –  

438.000 
MOPS –  

1.775.914,004 
 

Realizację Programu 
opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5.  
- podpunktach: 5.1.2. 
i 5.2.I.11. 
niniejszego Raportu. 

2. Kultura i sztuka 6 7 49.928,00 

Realizację Programu 
opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 2.  
- podpunkcie 2.6. 
niniejszego Raportu. 

3. 

Dofinansowanie 
zadań realizowanych 

przez placówki 
wsparcia dziennego, 
zwłaszcza dla dzieci  

z rodzin z problemem 
alkoholowym 

3 3 165.000,00 

Realizację Programu 
opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 4.  
- podpunkcie 4.3.4. 
niniejszego Raportu. 

                                                      
4 Ponadto MOPS otrzymał dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

w kwocie 244.660,00 zł na dwa zadania. 
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Lp. Nazwa obszaru 

Ilość 
podmiotów, 

które 
otrzymały 

dotacje 

Ilość 
zawartych 

umów 

Kwota 
wydatkowana 

[zł] 

Informacja 
o realizacji zadań 

4. 
Działania na rzecz 

ochrony 
przeciwpożarowej 

3 3 3.106,00 

Realizację Programu 
opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 13.  
- podpunkcie 13.2.4. 
niniejszego Raportu. 

Razem 21 38 2.431.948,00  

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jasła 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 

2021 za 2019 rok dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle 

www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. 

 

8.3. Zdrowie publiczne 

W ramach realizacji zadania Wspomaganie działalności, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, określonego w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w obszarze Powierzenie realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych i przedsięwzięć 

profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych stanowiących 

alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów BMJ udzielił 

dotacji dla podmiotów i organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert 

z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym. Dotacje otrzymało cztery podmioty na łączną kwotę 

46.949,00 zł. 

8.4. Wspieranie stowarzyszeń sportowych 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał w 2019 roku dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym. Dotacje otrzymało 18 klubów sportowych na realizację 
23 przedsięwzięć. Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 748.800,00 zł, 
a wysokość dotacji zawierała się w przedziale od 1 tys. zł do 160 tys. zł.  
 

8.5. Rodzinne Ogrody Działkowe 

RMJ Uchwałą Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. określiła zasady udzielania 
z budżetu Miasta Jasła dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwała 
powyższa została zmieniona Uchwałą Nr XIX/194/2016 RMJ z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w zakresie określenia wysokości dotacji. W 2019 roku w zgodnie z zapisami powyższych 

http://www.jaslo.pl/
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uchwał ogłoszono nabór, przyznano i rozliczono dotacje dla dwóch Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych: „Nasz Ogródek”, „Bratek” w łącznej kwocie 33.605,00 zł. 
 

8.6. Inicjatywy lokalne 
W 2019 roku w ramach szczególnego trybu przewidzianego ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zgłoszono dwa nw. działania w trybie inicjatywy lokalnej: 
1) Drenaż boiska OKS „Sobniów” Jasło przy ul. Floriańskiej w Jaśle;  
2) Doposażenie placu zabaw przy ZSM nr 6 przy ul. Lwowskiej w Jaśle. 

Z powodu braku wykonawców (w ogłoszonych zapytaniach ofertowych żaden wykonawca nie 
podjął się wykonania zadań) realizację ww. zadań przesunięto na 2020 rok. Łączna wartość 
środków przewidzianych na realizację zadań w ww. trybie wynosi 31.050,00 zł.  
 

8.7. Podsumowanie  

W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje łącznie 45 organizacjom pożytku 
publicznego na organizację 67 przedsięwzięć w łącznej kwocie wynoszącej 3.262.597,00 zł 
(w 2018 roku 40 organizacji NGO otrzymało na 58 zadań kwotę 2.968.373,50 zł). 
W celu prężniejszego rozwoju sektora organizacji społecznych należy rozważyć dalsze 
zwiększanie wydatków w budżecie Miasta przeznaczonych na zadania realizowane przez NGO. 
Główną bolączką, z jaką borykają się organizacje pozarządowe z terenu Jasła, jest brak 
środków finansowych na prowadzenie działalności. Należy promować również ideę zrzeszania 
się wobec wspólnie wytyczonych celów na rzecz rozwiązywania problemów w najbliższym 
otoczeniu. 
 

 

9. Promocja miasta 
 

9.1. Promocja Miasta 

W 2019 roku Miasto realizowało poniższe działania promocyjne: 
1) emisja cyklu audycji informacyjno-promocyjnych dotyczących Miasta Jasła  

i funkcjonowania UM w Jaśle w dwóch lokalnych sieciach kablowych: Multimedia 
i AP-Media; 

2) opracowanie programów telewizyjnych o charakterze informacyjno-promocyjnym 
i umieszczenie ich w czasie antenowym lokalnej Internetowej Telewizji iTVpołudnie; 

3) nagranie i emisja w Trendy Radiu materiałów informacyjno-promocyjnych;  
4) promocja Miasta Jasła w ogólnopolskiej telewizji (transmisja na żywo Gali Sportów Walki 

HFO w TVP SPORT, „Poznaj Podkarpacie Lato w Regionach w Jaśle” w TVP INFO); 
5) promocja XIV Międzynarodowych Dni Wina (program LATO W REGIONACH na antenie 

TVP3 Rzeszów, prasa, portale internetowe);  
6) kontynuowano tradycje bożonarodzeniowej dekoracji miasta oraz składania życzeń 

świątecznych mieszkańcom za pośrednictwem mediów lokalnych; 
7) zakupiono publikacje książkowe, filmy DVD o związanej z miastem tematyce, materiały 

promocyjne przeznaczone na promocję Miasta Jasła; 
8) zorganizowano miejskie stoisko promocyjne podczas Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich w Stalowej Woli, podczas Pikniku Kolejowego oraz Dni Jasła; 
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9) opracowano ankietę dla mieszkańców, którą dystrybuowano podczas Dni Jasła, celem 
pozyskania opinii mieszkańców, co do kontynuacji i wdrażania różnych działań miejskich; 

10) wykonano działania promocyjne w ramach „Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego”. 
 

9.2. Promocja Miasta Jasła w ramach kontynuacji Strategii Wizerunkowej  

Kontynuacja celów Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła (przyjętej Zarządzeniem BMJ  
Nr III/161/2013 z dnia 31.10.2013 r.) pozwala, w dalszym ciągu, na wzmacnianie unikalnych 
wartości naszego miasta, jakimi są: winność, inność oraz wyjątkowy klimat, a także na 
realizację działań promocyjnych z wykorzystaniem motywu przewodniego „Jasło winne 
KLIMATY” (ang. „Jasło wine mood”). 
W ramach kontynuacji Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła zrealizowano następujące 
działania: 
1) konsekwentnie wdrażano Systemem Identyfikacji Wizualnej – na pismach i materiałach 

promocyjnych zamieszczano logotyp  „Jasło winne KLIMATY”; 
2) promowano Miasta Jasło w mediach społecznościowych - profil na Facebook’u pod nazwą 

Urząd Miasta w Jaśle, profil na Twitterze; 
3) aktualizowano i przedłużono domenę www.dniwina.pl; 
4) przeprowadzono działania promocyjne w kilku miejscach w Polsce w ramach współpracy 

z mieszkańcami Jasła, w prasie, a także w ramach Podkarpackiej Akademii Wina, 
której uczestnicy pochodzą z całej Polski oraz eventu geocachingowego pn. Jasło 
w akcji „Szlakiem Jasielskich Smaków”; 

5) zrealizowano wakacyjną promocję miasta na lotnisku Rzeszów-Jasionka; 
6) współorganizowano XIV Międzynarodowe Dni Wina Jasło 2019 na Rynku w Jaśle, imprezę 

plenerową pn. „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz premierę filmu 
pt. „Łukasiewicz nafciarz romantyk”; 

7) opracowano i wykonano album fotograficzny pt. „Jasło” pokazujący najciekawsze miejsca 
oraz obiekty znajdujące się na terenie miasta Jasła oraz wykonano ulotki promocyjne: 
klimat do sportu, kultury, enoturystyki, zwiedzania, klimaty dziecięce w 5 językach (polski, 
angielski, niemiecki, ukraiński, słowacki); 

8) umieszczono logotyp „Jasło winne KLIMATY” na winach jasielskich winiarzy, na ramkach 
pod tablice rejestracyjne, na tabliczkach informacyjnych zamieszczonych w miejskiej 
winnicy „Jasło”; 

9) przeprowadzano prezentacje dot. jasielskiego winiarstwa oraz rozwoju enoturystyki; 
10) wykonano przegląd gwarancyjny nowych witaczy oraz wykonano 6 nadruków 

odblaskowych dla trzech dotychczasowych witaczy; 
11) wykorzystywano nowoczesne rozwiązania technologiczne, jakimi są hulajnogi - starając 

się w ten sposób promować w mieście Jaśle zdrowy styl życia oraz ekologiczny sposób 
komunikacji. Hulajnogi prezentowano również podczas wydarzeń miejskich, m.in. Dni 
Jasła, MDW.  

 

9.3. Promocja gospodarcza i proinwestycyjna Miasta Jasła 

Miasto Jasło od wielu lat prowadzi działania z zakresu promocji gospodarczej  
i proinwestycyjnej, których celem jest wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania 
i rozwoju przedsiębiorczości oraz przyciągnięcie inwestorów. Co roku kontynuowane 

http://www.dniwina.pl/
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i rozwijane są działania z lat ubiegłych, ponieważ perspektywa czasowa podejmowanych 
działań proinwestycyjnych ma charakter długoterminowy. 
W 2019 roku zrealizowano niżej wymienione działania związane z promocją gospodarczą 
i proinwestycyjną Miasta Jasła: 

1) W ramach umowy podpisanej z firmą D&B Partners, Miasto Jasło zamieściło swoją ofertę 

inwestycyjną na stronie serwisu www.terenyinwestycyjne.info, który prezentuje potencjał 

inwestycyjny Polski, zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, jak i terenów pod 

inwestycje przemysłowe i magazynowe. W ramach zawartej umowy miasto posiadało 

roczny wpis w katalogu dla inwestora w formie interaktywnej wizytówki (zakładka Urzędy 

Miast), logo na stronie głównej serwisu, logo w rotatorze wizytówek oraz znacznik Jasła na 

mapie „Cała Polska Strefą Ekonomiczną”. W zakładce Artykuły zamieszczony został artykuł 

o informujący o zwiększeniu atrakcyjności SAG w Jaśle dzięki nowej inwestycji drogowej. 

2) Miejskie oferty inwestycyjne zostały uzupełnione o wymagane informacje (mapy, zdjęcia, 

aktualna infrastruktura) i wprowadzone do ogólnopolskiej bazy Polskiej Agencji Inwestycji 

i Handlu, https://baza.paih.gov.pl/?lang=pl. PAIH pośredniczy w udostępnianiu ofert 

bezpłatnie, na czas nieokreślony. 

3) Przygotowano pięć ofert dla potencjalnych inwestorów z branż: budowlanej, 

motoryzacyjnej, reklamowej, rolno-spożywczej oraz dom i ogród. 

4) W połowie roku został wydany nowy dwujęzyczny folder zawierający aktualne oferty 

inwestycyjne „Jasło – dobry klimat do inwestycji”. 

5) Zorganizowano w Urzędzie Miasta w Jaśle spotkanie jasielskich przedsiębiorców  

z przedstawicielami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz szkolenie z zakresu 

obsługi Platformy Zakupowej. 

6) Współpracowano z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców przy projekcie „Młodzież  

i Przedsiębiorczość”. 

 

9.4. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle 

W ramach środków RPO WP na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie na realizację 
projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” polegającego na 
utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. W tym zakresie zaadaptowano 
nieruchomość lokalową położoną w Jaśle przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5. Inkubator 
Przedsiębiorczości w Jaśle to miejsce, w którym swoją działalność gospodarczą w branżach 
związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego tj. branżą 
„informacja i telekomunikacja” (ICT) oraz branżą „jakość życia” będzie mogło prowadzić 
minimum 11 firm. Dodatkowo w Inkubatorze można również będzie uzyskać pomoc 
i doradztwo w aspektach prawnych, finansowych, informatycznych, innowacyjnych, 
strategicznych, rozwojowych, a także networkingowych.  
Podjęte w 2018 roku prace związane z utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle 
obejmowały szeroki wachlarz działań począwszy od tych typowo technicznych, budowalnych, 
adaptacyjnych, poprzez aranżację wnętrz, wykonanie zabudowy oraz zakup mebli 
i wyposażenia, a skończywszy na działaniach regulujących funkcjonowanie Inkubatora, 
obejmujących m.in. opracowanie odpowiednich regulaminów, zasad i procedur, pozyskanie 
współpracowników oraz podmiotów zewnętrznych, którzy świadczyć będą dla inkubowanych 
firm usługi oraz na działaniach pilotażowych, informacyjnych i promocyjnych.  

http://www.terenyinwestycyjne.info/
https://baza.paih.gov.pl/?lang=pl
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Charakteryzując najważniejsze prace związane z utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle w pierwszej kolejności należy wskazać na podjęte działania infrastrukturalne, związane 
z dostosowaniem przestrzeni lokalowej w kamienicy położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 
5 do potrzeb podmiotów inkubowanych, w tym osób niepełnosprawnych. W tym zakresie 
wykonano szereg robót budowalnych, prac modernizacyjnych i adaptacyjnych podzielonych 
na II etapy. Końcowy efekt prac osiągnięto w grudniu 2019 roku.  
W maju 2019 r. zakończono prace związane z wyposażeniem i aranżacją wnętrz na parterze 
budynku, osiągając pełną funkcjonalność tej części Inkubatora. W drugiej połowie roku 
w ramach II etapu realizowano prace budowalne na piętrze. W styczniu 2020 r. wykonano tam 
zgodnie z projektem zabudowę meblową, a w marcu 2020 r. zamontowano pozostałe 
wyposażenie, w tym także sprzęt informatyczny przewidziany w projekcie, tj. drukarki, 
niszczarki, projektory multimedialne, clipchart. Jednocześnie z realizacją prac 
infrastrukturalnych przygotowano dokumenty ramowe niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle obejmujące m.in.: 

1) regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle; 
2) regulamin rezerwacji i korzystania z sali konferencyjnej w Inkubatorze 

Przedsiębiorczości w Jaśle;  
3) określenie szczegółowych wysokości stawek najmu stanowisk w Inkubatorze 

Przedsiębiorczości w Jaśle; 
4) cennik Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle; 
5) przepisy porządkowe Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle; 
6) wzory umów najmu stanowisk w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle;  
7) wzór formularza zgłoszeniowego do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle; 
8) powołanie Komisji Weryfikacyjnej oraz określenie jej zadań i kompetencji, a także 

kryteriów oceny kandydatów wskazanych do inkubacji w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Jaśle; 

9) określenie zasad programu pn. „Szkoły Partnerskie IP”; 
10) wskazanie zasad używania i wykorzystania logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości 

w Jaśle oraz wprowadzenie zasad jego udostępniania. 
Z uwagi na swój szeroki zakres oraz interdyscyplinarny charakter dokumenty te wywołały 
konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji, stąd też ich ostateczne 
zatwierdzenie i podjęcie nastąpi przed otwarciem Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 
W ramach tworzonej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle tzw. „Platformy współpracy” 
instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju gospodarczego z podmiotami 
prywatnymi, podjęto współpracę z podmiotami publicznymi, instytucjami otoczenia biznesu 
oraz z uczelniami wyższymi. W tym zakresie podpisano pięć porozumień, ale wciąż rośnie 
liczba podmiotów chcących współpracować z Inkubatorem, a co za tym idzie podpisywane są 
następne porozumienia i trwają prace nad doprecyzowaniem zakresu współpracy 
z kolejnymi partnerami.  
Podpisano także 18 deklaracji współpracy Inkubatora Przedsiębiorczości z podmiotami 
zewnętrznymi, które będą świadczyć odpłatnie na rzecz podmiotów inkubowanych 
specjalistyczne usługi doradcze. Usługi specjalistyczne będą świadczone przez podmioty, które 
są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, świadczą usługi zgodnie ze Standardem Usług 
Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 lub świadczą usługi zgodnie z System Zarządzania Jakością 
ISO 9001.  
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W ramach działań pilotażowych, promocyjnych i informacyjnych opracowano projekt 
logotypu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, wykonano stronę internetową Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Jaśle (https://inkubatorjaslo.pl/) oraz dostosowano jej treść do wymagań 
zgodnych z wytycznymi standardu WCAG 2.1. Zakupiono również materiały promocyjne 
i marketingowe, w tym m.in. roll`up z logotypem Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle oraz zadrukowano dwie jednostronne tablice informacyjne położone w Jaśle przy 
ul. Krakowskiej. Opracowano i wykonano także film promocyjny Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle w formie animacji oraz w formie reportażu z konkursu na najlepszy biznesplan z branży 
ICT, który zorganizowany został we współpracy z partnerami zewnętrznymi, jako pilotaż 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
 

9.5. Podsumowanie 

9.5.1. Promocja miasta 

W planach zadań promujących Jasło na najbliższe lata ważne miejsce zajmują m.in.: udział 
w targach organizowanych w Polsce, promocja produktów lokalnych w kraju i za granicą, 
działalność w zakresie marketingu wewnętrznego skierowanego do mieszkańców (np. podczas 
plenerowych wydarzeń) i upowszechnianie wiedzy i informacji o potencjałach Jasła 
i enoturystyki (w tym włączenie mieszkańców w nowe akcje promocyjne i promocja marki 
„Jasło winne klimaty”). W dalszym ciągu prowadzona będzie ścisła współpraca z Biurem 
rzecznika prasowego UM w zakresie promocji miasta i jego działalności w mediach 
społecznościowych, a także w zakresie informacji i komunikacji z mieszkańcami w celu 
budowania pozytywnego odbioru miasta i jego działalności. W przedmiocie organizacji MDW, 
po XV edycji (niezależnie od roku, w którym się odbędzie), do rozważenia powinna pozostać 
kwestia określenia skali włączania się samorządu miejskiego w organizację imprezy 
w kolejnych latach. Ponadto, w planach pojawia się kwestia określenia dalszego 
sposobu/programu promocji miasta w mediach. Marka „Jasło winne klimaty” promowana jest 
w całym kraju i za granicą (m.in. w ramach współpracy z zagranicznymi miastami 
partnerskimi). Z ankiety przeprowadzonej w 2018 r. podczas Dni Jasła, którą wypełniło 127 
osób, wynika, że połowa ankietowanych nadal nie zna hasła promocyjnego Jasła, a tym samym 
się z nim nie identyfikuje. Liczba odwiedzających stoiska podczas MDW organizowanych 
w Jaśle utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 8 tys.). W ramach wzmacniania współpracy ze 
środowiskiem winiarzy, w planach na kolejne lata są działania związane z możliwością 
bezpośredniej promocji wśród mieszkańców i bezpośredniego poznania winiarstwa oraz 
związanej z nim enoturystyki (np. akcje zwiedzania winnic, udział w winobraniu). 

 

9.5.2. Promocja gospodarcza i proinwestycyjna miasta 

Kondycja lokalnej gospodarki posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. Istnieje zatem 
potrzeba kontynuacji działań, mających na celu tworzenie korzystnego klimatu do rozwoju 
przedsiębiorczości, zarówno z zakresu promocji proinwestycyjnej, jak i polityki 
proinwestycyjnej miasta (nabywanie i scalanie gruntów, zbrojenie terenów inwestycyjnych, 
poprawa dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, etc.).  
Istnieje również potrzeba konsekwentnego zachęcania mieszkańców do podejmowania 
aktywności gospodarczej oraz wspierania osób prowadzących działalność gospodarczą, 
zwłaszcza w fazie początkowej, celem utrzymania ich działalności w sposób trwały. 
Kontynuowane będą prace ukierunkowane na budowanie świadomości społeczności lokalnej 

https://inkubatorjaslo.pl/
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w zakresie korzyści płynących z aktywności zawodowej oraz działania edukacyjne w zakresie 
budowania tożsamości lokalnej, znaczenia obiegu pieniądza w gospodarce miasta oraz 
możliwości finansowania rozwoju lokalnego z przychodów podatników poprzez udział  
w podatku dochodowym. 
Planowane jest poszerzenie działań związanych z budowaniem lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym rodzinnej, o działania propagujące patriotyzm lokalny, tj. pobudzające dokonywanie 
zakupów w firmach lokalnych, sieciowanie przedsiębiorstw i tworzenie lokalnych łańcuchów 
dostaw. Sprzyjać temu będzie intensyfikacja komunikacji z przedsiębiorcami oraz wymiana 
doświadczeń i informacji w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 
 

 

10. Współpraca zagraniczna 
 

Miasto Jasło w 2019 roku współpracowało z niżej wymienionymi miastami w następujących 
krajach: 
 

Lp. Kraj Miasto 
Miasto 

Partnerskie 
Miasto 

Zaprzyjaźnione 
Uwagi 

1 

Słowacja 

Vranov nad Toplo’u X   

2 Trebišov X   

3 Bardejov  X  

4 Humenné  X  

5 Liptovský Mikuláš X   

  

6 
Węgry 

Makó X   

7 Sárospatak  X  

 

8 Czechy Hodonín X   

 

9 
Ukraina 

Truskawiec X   

10 Sambor X   

 

11 Rumunia 
Székelyudvarhely/ 
Odorheiu Secuiesc 

  

Obecnie 
trwają 

przygotowania 
do podpisania 
porozumienia 
o nawiązaniu 
współpracy 
partnerskiej 

 

10.1. Zrealizowane działania w 2019 roku 

W ramach współpracy zagranicznej zrealizowano następujące działania: 
1) wykonano renowację tablicy „Szlak rowerowy SK-PL” zlokalizowanej w Parku Miejskim; 
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2) nawiązano nowe kontakty zagraniczne z Miastem Székelyudvarhely/Odorheiu Secuiesc 
(Rumunia); 

3) zabezpieczono pobyt oficjalnych delegacji z Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych oraz 
zaproszonych gości Burmistrza MJ w ramach XIV MDW; 

4) podejmowano następujące oficjalne delegacje zagraniczne przebywające w Jaśle 
z miast: Humenné (Słowacja), Székelyudvarhely i Bystrzycy (Rumunia), Włoskiej Izby 
Handlowo-Przemysłowej, Zaliszczyki (Ukraina); 

5) przygotowano wyjazdy zagraniczne przedstawicieli MJ na: Dni Miasta Vranov nad Topl’ou, 
Dni Miasta Truskawca, Dni Miasta Bardejova, Dni Miasta Trebišova, Festiwal Cebuli 
w Makó, Dni Miasta Sambora, Dni Miasta Humenné, 28 Vranovsky Jarmark, Mikulasky 
Jarmark, 25-lecie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa "ZGODA w Borysławiu, 
a także przygotowano wyjazd młodzieży z klubu sportowego, reprezentującego Miasto 
Jasło w międzynarodowym halowym turnieju piłkarskim o puchar Burmistrza Miasta 
Trebišova; 

6) przeprowadzono warsztaty dot. produkcji jasielskich słodyczy oraz jasielskiego winiarstwa 
i rozwoju enoturystki dla oficjalnych delegacji z Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych; 

7) zakupiono i/lub wykonano materiały promocyjne w związku z promocją Miasta Jasła 
podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych w Miastach Partnerskich i Zaprzyjaźnionych 
dla grup reprezentujących Jasło oraz przeznaczonych na cele bezpośredniej promocji 
miasta Jasła w kraju i zagranicą; 

8) opracowano ankietę w związku z realizacją projektu pn. „Polsko-Węgierski model 
samorządowej współpracy międzynarodowej” realizowanego przez Instytut Rozwoju 
Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego przy współpracy z Instytutem 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka. Celem projektu było przeprowadzenie 
analizy współpracy jednostek samorządowych z województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podlaskiego z węgierskimi 
jednostkami samorządowymi. Pod koniec listopada 2019 r. w Lublinie uczestniczono 
w konferencji podsumowującej realizację ww. projektu. 
 

10.2. Podsumowanie 

W zakresie współpracy międzynarodowej w 2019 roku nawiązano nowe kontakty z miastami 
w Rumunii, tj. Odorheiu Secuiesc/Székelyudvarhely (przygotowania do podpisania 
porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej) oraz Bystrzyca (wizyta studyjna 
rumuńskich samorządowców celem zdobycia doświadczenia i poznania dobrych praktyk). 
Nadal nie udało się nawiązać bliskich kontaktów z partnerem zagranicznym z tzw. „starej Unii”. 
Pomocą w tym zakresie może być ścisła współpraca z lokalnym środowiskiem 
enoturystycznym mającym relacje partnerskie ww. krajach. Nawiązana została również 
współpraca z miastem Zaliszczyki (Ukraina), której celem było przygotowanie wspólnego 
enoturystycznego projektu. Wzrosła liczba delegacji zagranicznych biorących udział w MDW 
(w 2019 było ich 10, w 2018 – 7). 
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F. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. Ogólne zasady 
przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie zostały określone w art. 5a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wg którego w ramach budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 
gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 
Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego. 
 

1. Podstawa prawna 
 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła w dniu 26 lipca 2018 r. Rada Miejska Jasła przyjęła 
uchwałę Nr LXIX/709/2018 w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła. W związku 
z doświadczeniami z realizacji pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła (BOMJ), 
Burmistrz Miasta Jasła wystąpił do Rady Miejskiej Jasła z propozycją zmian w Regulaminie. 
Zmiany dotyczyły: 
a) Zwiększenia kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski z 300 tys. zł do 500 tys. zł.  
b) Doprecyzowania postanowień ogólnych, w szczególności dotyczących opracowywania 

dokumentacji projektowych w ramach środków budżetu obywatelskiego oraz kwestii 
własności nieruchomości objętej projektem zgłaszanym w ramach budżetu 
obywatelskiego.  

c) Zmiany zasad głosowania polegających na: dopuszczeniu do głosowania w formie 
elektronicznej jedynie osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy w Mieście Jaśle; 
uniemożliwienie głosowania za pośrednictwem osób trzecich, w tym pełnomocników; 
określenie liczby głosów oddawanych na projekty (tylko jeden głos na projekt wybrany 
z listy). 

d) Zasad autoryzacji użytkownika w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych. Autoryzacja 
następować będzie poprzez kod aktywacyjny, który użytkownik otrzyma poprzez SMS 
wysłany na podany numer telefonu.  

e) Skrócenia terminu naboru wniosków do okresu półtora miesiąca (od 15 marca do 30 
kwietnia). 

Rada Miejska Jasła uchwałą Nr V/36/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. przyjęła zmiany 
w Regulaminie BOMJ. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z 2019 roku, poz. 1159.  

 
2. Ogólne zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła 

 
Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na kwotę nieprzekraczającą 500 tys. złotych 
mógł składać każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a projekt uzyskał poparcie 25 
mieszkańców miasta. Formularze z propozycjami projektów zostały poddane ocenie przez 
zespół oceniający składający się z 4 pracowników UM w Jaśle oraz 6 radnych RMJ – 
przewodniczących komisji stałych. 
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3. Promocja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na 2020 rok 
 
Przedsięwzięcie było promowane w mediach elektronicznych (portale internetowe) oraz 
tradycyjnie poprzez dystrybucję ulotek, plakatów i bannerów. Kampania promocyjna była 
podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyła promocji naboru wniosków, druga część 
dotyczyła promocji listy zgłoszonych projektów oraz głosowania na projekty.  

 
4. Informacja o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 

 

W ramach realizacji ustalonego w uchwale RMJ Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Jasła na rok 2020 w 2019 roku zrealizowano następujące czynności:  

1) Nabór wniosków do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła 
przeprowadzono w dniach 15.03.2019 r. - 30.04.2019 r. W ramach naboru złożono 
11 wniosków (w 2018 roku złożono 34 wnioski). 

2) Zgodnie z postanowieniami Regulaminu wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej 
przez Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem Nr V/92/2019 Burmistrza Miasta Jasła 
z dnia 24 maja 2019 r.  

3) W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 10 wniosków, negatywnie oceniono 
1 wniosek (w 2018 roku pozytywnie oceniono 24 wnioski).  

4) Po zakończeniu oceny, istniała możliwość złożenia odwołania od decyzji Zespołu 
Oceniającego do BMJ. Autor wniosku ocenionego negatywnie nie skorzystał z możliwości 
złożenia odwołania.  

5) 26 sierpnia 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem BMJ Nr V/126/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
rozpoczęło się głosowanie, które trwało do 30 września 2019 r.  

6) W głosowaniu elektronicznym głosujący założyli 1.628 kont, z których oddano 1.628 
głosów.  

7) W głosowaniu tradycyjnym wydano 431 kart do głosowania, z których oddano 431 głosów. 
8) Łącznie głosowało 2.059 osób, które łącznie oddały 2.059 głosów (w 2018 roku łącznie 

głosowało 2.343 osoby, które oddały 4.691 głosów).  
9) 30 września 2019 roku zakończyło się głosowanie. W wyniku jego rozstrzygnięcia ustalono, 

że zwyciężył projekt autorstwa K. Peca pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM 
nr 5 w Jaśle”, który uzyskał 927 głosów.  

10) 1 października 2019 roku BMJ podał wyniki głosowania wraz z informacją o zwycięskim 
projekcie do wiadomości publicznej.  

 
Wszystkie powyższe czynności wykonane w 2019 roku były zgodne z zapisami Harmonogramu 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na rok 2020, który stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego – Załącznika do uchwały RMJ 
Nr LXIX/709/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. zmienionej uchwałą RMJ Nr V/36/2019 z dnia 
22 lutego 2019 r. 
 

BMJ podjął decyzję, że zwycięski projekt będzie realizowany w formule „Zaprojektuj 

i wybuduj”. Po wykonaniu Programu funkcjonalno – użytkowego wykonanie projektu 

zaplanowano na okres czerwiec – wrzesień 2020 roku. 
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5. Informacja o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
 

13 grudnia 2018 roku zawieszono 1.212 głosów, które wzbudziły wątpliwości (Wątpliwości te 
zostały potwierdzone przez Zespół ds. przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone 
w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem BMJ Nr 55/2018 
z dnia 20 listopada 2018 roku w Protokole Nr 8/2018). BMJ Zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 
13 grudnia 2018 r. powołał Zespół kontrolny ds. zbadania wątpliwości. Zespół kontrolny 
potwierdził wcześniejsze wątpliwości. Po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu kontrolnego, 
BMJ 28 grudnia 2018 roku zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Jaśle o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa poprzez nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych. 
1) Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle Postanowieniem z dnia 14.02.2019 r. odmówił 

wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. 
2) Burmistrz Miasta Jasła w dniu 28 lutego 2019 r. złożył w Sądzie Rejonowym  

w Jaśle zażalenie na treść ww. Postanowienia. 
3) Sąd Rejonowy w Jaśle w dniu 8 kwietnia 2019 roku wydał Postanowienie uwzględniające 

zażalenie Burmistrza Miasta Jasła i uchylił Postanowienie Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Jaśle o odmowie wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie. Sąd 
w Postanowieniu orzekł o wszczęciu śledztwa w sprawie oraz nakazał Prokuraturze 
przeprowadzenie określonym środków dowodowych. 

4) 31 marca 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle wydał Postanowienie 
o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Z treści uzasadnienia wynika, że 
część głosów oddanych na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Jasła na 2019 rok została oddana w sposób niezgodny 
z regulaminem. Postanowienie stało się prawomocne w dniu 5 maja 2020 roku, o czym 
Prokuratura zawiadomiła BMJ pismem 13 maja 2020 roku. W związku z tym 25 maja 2020 
roku Burmistrz Miasta Jasła podał do publicznej wiadomości informację o projektach 
wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Są to:  
a) Projekt Nr 9. - Drenaż boiska przy ul. Śniadeckich w Jaśle o wartości 209.250,00 zł, 

który uzyskał 281 głosów;  
b) Projekt Nr 27. - Organizacja Festiwalu „Rock in Jasło” o wartości 90.000,00 zł, który 

uzyskał 264 głosy. 
Łączna wartość projektów wybranych do realizacji wynosi 299.250,00 złotych.  

 
6. Podsumowanie 

 

Budżet obywatelski to najbardziej popularne narzędzie partycypacji społecznej. Należy 
podkreślić, że nie we wszystkich miastach wielkości Jasła zdecydowano się na wprowadzenie 
tego rozwiązania. Proces realizacji zadań w tym trybie należy doskonalić poprzez zwiększoną 
promocję i zaangażowanie mieszkańców w kreowanie najpotrzebniejszych rozwiązań 
w przestrzeni publicznej. Wdrażanie procesu składania wniosków i głosowania na projekty 
wymagało wprowadzenia zmian, które miały miejsce w 2019 roku. Zmiany polegały m.in. na 
wprowadzeniu weryfikacji użytkowników za pomocą systemu SMS, zakazie głosowania 
elektronicznego przez mieszkańców, którzy nie są zameldowani na terenie Miasta Jasła, 
zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do kwoty 500 tys. złotych. Cały proces naboru 
wniosków, ich oceny oraz głosowania odbywający się od 15 marca 2019 r. do 1 października 
2019 r. przebiegł bez zakłóceń i zgodnie z przyjętymi zasadami.  
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G. Podsumowanie  
 

Niniejszy Raport pokazuje kompleksowo działania zrealizowane przez samorząd miejski 
w 2019 roku. Bardzo wiele przedsięwzięć zostało wykonanych lub podjęto ich realizację na 
podstawie dokumentacji i planów przygotowanych w roku poprzednim. Rozwijając tezę 
postawioną w Słowie wstępnym, wg której głównym celem działania samorządu jest praca 
ukierunkowana na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta, w tym miejscu chciałbym 
podsumować niniejszy Raport, pokazując najważniejsze zadania zrealizowane w sferze 
rozwoju gospodarczego, w dziedzinie związanej ze świadczeniem usług społecznych oraz 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Działania samorządu miejskiego w zakresie zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego 
Jasła ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 
oraz na udzielanie pomocy w prowadzeniu i podejmowaniu działalności gospodarczej. 
W Strefie Aktywności Gospodarczej (SAG) Jasło – Gamrat wybudowano drogę klasy KD na 
odcinku 400 m od ul. Mickiewicza. Wartość całkowita zadania to 1,6 mln zł, a otrzymanie 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosiło 730 tys. zł.  
Biorąc pod uwagę fakt powstawania nowych firm na terenie SAG Jasło – Warzyce w 2019 roku 
kontynuowano zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej drogi 5KDZ, 
która połączy Strefę z ul. Piłsudskiego, tj. z DK Nr 28. 
W zakresie tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle utworzono przy 
ul. K. Wielkiego Inkubator Przedsiębiorczości, na którego budowę otrzymano dofinansowanie 
ze środków UE. W Inkubatorze działalność gospodarczą w branżach informacja 
i telekomunikacja (ICT) oraz jakość życia będzie mogło prowadzić minimum 11 firm. 
Dodatkowo w Inkubatorze można również będzie uzyskać pomoc i doradztwo w aspektach 
prawnych, finansowych, informatycznych, innowacyjnych, strategicznych, rozwojowych, 
a także networkingowych.  
W ramach realizowanego w 2019 roku projektu kluczowego Rewitalizacja Miasta Jasła 
w ramach RPO WP rozpoczęto budowę w dawnym budynku SP nr 2 Centrum Techniki, Kultury 
i Przedsiębiorczości. W Centrum powstanie m.in. przestrzeń coworkingowa – przestrzeń 
biurowa, z której korzystać będą różni przedsiębiorcy nieposiadający własnego biura. 
Całkowita wartość projektu to 14,9 mln zł, a otrzymane dofinansowanie to 9,5 mln zł. 
W budynku wykonano już szereg robót budowlanych. 

W 2019 roku zostało zrealizowanych wiele działań sferze społecznej, w szczególności 
dotyczących oświaty, kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia oraz usług z zakresu pomocy 
społecznej. 
Pomimo tego, że z roku na rok maleje liczba uczniów na zadania związane z miejskim 
systemem oświaty wydawane jest ok. 30% środków budżetu miasta. Poziom kształcenia 
uczniów jest wysoki, o czym świadczą wyniki egzaminów w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. Średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego 
były lepsze w porównaniu do Powiatu Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego. Ponadto 
w 2019 roku realizowany był Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży w Mieście Jaśle poprzez udzielanie pomocy – nagród uzdolnionym uczniom. 
Nagrody te otrzymało 130 uczniów, co oznacza ok. 53% wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego. 



Strona 187 z 190 
 

 

 

JDK w ramach Jesiennych Spotkań z Teatrem organizuje stojące na wysokim poziomie 
artystycznym widowiska i spektakle teatralne, a w okresie wiosennym do Jasła zjeżdżają 
najlepsi w kraju muzycy biorący udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Instrumentalistów. Organizowane są również koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej. 
Oprócz tego organizowane są imprezy masowe takie, jak: „Dnia Jasła”; „Antoniański Dar 
Serca”; „Międzynarodowe Dni Wina”; Memoriał im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Z roku na rok coraz więcej organizacji pożytku publicznego angażuje się w organizację imprez 
kulturalnych, co świadczy o wzroście aktywności obywatelskiej naszych mieszkańców. 
W budowanym w ramach projektu kluczowego Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości 
powstanie m.in.: Mediateka; Pracownia aktywności społecznych; Muzeum industrialne; 
Laboratoria; Strefa maker’s space. Mediateka pełnić będzie wszystkie funkcje nowoczesnej 
biblioteki multimedialnej i ogólnodostępnego punktu informacyjnego. Pracownia aktywności 
społecznych będzie otwartą przestrzenią do nauki, eksperymentu, sprawdzenia siebie i swoich 
pomysłów, przestrzeń aktywizacji i integracji dla wszystkich chętnych mieszkańców 
poczynając od nieformalnych grup mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. W Muzeum 
industrialnym prezentowana będzie historia jasielskiego przemysłu. W Laboratoriach dzieci 
i młodzież będą prowadzić badania, stosując naukową metodę obserwacji i wyciągania 
wniosków. W Strefie maker’s space - pracowni warsztatowej, młodzi ludzie będą zdobywać 
wiedzę w zakresie zwiększania swojej kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności 
krytycznego myślenia. 
Również w dziedzinie sportu i turystyki możemy obserwować duże zaangażowanie organizacji 
z sektora NGO w organizację przedsięwzięć sportowych i turystycznych. Organizacje te 
otrzymują z budżetu miasta dotacje przyznawane w trybie konkursowym. W 2019 roku 
zrealizowano poniższe inwestycje sportowe: budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności; 
modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnych krytej pływalni; modernizacja 
nawierzchni spodniej lodowiska; budowa ogrodzenia boiska sportowego oraz toru 
łyżworolkowego; budowa trybuny sportowej na boisku „Orlik” na Os. Gamrat. Bardzo 
znaczącym w zakresie rozwoju sportu w naszym mieście jest fakt, że w stosunku do roku 2018 
liczba osób korzystających z obiektów MOSiR wzrosła o ok. 30%. 
Równie istotnym jest zwiększająca się liczba osób, które odwiedzają Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle otwarte w 2018 roku z wykorzystaniem środków UE. W 2019 
roku Centrum odwiedziły łącznie 3.404 osoby, co oznacza wzrost o ok. 30% w stosunku do 
roku poprzedniego. 
W 2019 roku w ramach Programu polityki zdrowotnej na lata 2017 - 2019 obejmującego 
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia 
z bezpłatnych szczepień skorzystało 850 osób, co oznacza wzrost o ok. 29% w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Ze środków pozyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
finansowane są zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a cześć środków przekazywana 
jest bezpośrednio do budżetów miejskich szkół podstawowych na profilaktykę 
przeciwalkoholową. 
Głównym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej jest MOPS, którego działania 
wspiera ŚDS. MOPS realizuje zadania własne i zlecone określone w ustawie o pomocy 
społecznej. Ośrodek realizuje zadania z zakresu przyznawania dodatków i zasiłków 
określonych w innych ustawach. Ośrodek prowadzi także działania wynikające z ustawy 
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o Karcie Dużej Rodziny, jak również zadania związane z wydawaniem i użytkowaniem 
Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jasielskiej Karty Seniora. W 2019 roku świadczeniami 
z pomocy społecznej przyznanymi na podstawie decyzji administracyjnej objęto 1.203 rodziny, 
liczące 2.534 osoby, co stanowiło 7,34 % ogólnej liczby mieszkańców Jasła. W stosunku do 
2018 roku o 4,5% zmniejszyła się liczba rodzin objętych świadczeniami. Od stycznia 2018 roku 
w wyremontowanym obiekcie przy ul. Szkolnej oprócz MOPS funkcjonuje m.in.: Dzienny Dom 
Pomocy dla Osób Starszych (DDP), Klub Integracji Społecznej (KIS), Sekcja ds. wolontariatu oraz 
Sekcja ds. pomocy środowiskowej. W latach 2018 -2019 funkcjonowanie DDP odbywało się 
w oparciu o projekt „Akademia Pełni Życia” współfinansowany ze środków EFS. Obecnie DDP 
funkcjonuje w oparciu o projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny 
Senior” w ramach, którego odbywa się nie tylko finansowanie działalności Domu, ale także 
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych w wieku 60+, 
które do tej pory nie zostały objęte przez Ośrodek tą formą wsparcia. Funkcjonowanie KIS 
w latach 2018-2019 było możliwe dzięki realizowanemu przez Ośrodek projektowi pn. 
„Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanemu ze środków EFS. W zajęciach KIS w 2019 r. 
uczestniczyło łącznie 35 osób, w tym 13 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 22 
osoby długotrwale bezrobotne. W 2019 roku do działań wolontarystycznych na rzecz 
mieszkańców miasta Jasła zgłosiło się 65 wolontariuszy, z tego pracę w charakterze 
wolontariusza świadczyło 60 osób, co oznaczało wzrost ich liczby w stosunku do roku 
poprzedniego. Wsparciem wolontariuszy objętych zostało 13 rodzin z dziećmi, mieszkańcy 
DDP, jak również 12 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania. 
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został 
utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Celem działalności ŚDS jest szeroko pojęta rehabilitacja 
osób z zaburzeniami psychicznymi, polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego radzenia sobie w życiu oraz wspieranie 
i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego 
i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym. W 2019 roku ŚDS zapewniał opiekę 
i rehabilitację dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz transport 12 uczestnikom z terenu 
Jasła, w tym 2 poruszającym się na wózku inwalidzkim. Uczestnicy mieli też zapewniony jeden 
posiłek dziennie w ramach treningu kulinarnego. 

W 2019 roku, mając na względzie stan zdrowia mieszkańców Jasła, zostało zrealizowanych 
wiele zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego, tj. powietrza, wody oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 
Bardzo istotnymi, ze względu na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście, były zrealizowane 
przedsięwzięcia w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Miasto Jasło wspólnie ze ZGDW 
kontynuowało realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ogrzewania 
w budynkach mieszkalnych. Obydwa projekty otrzymały dofinansowanie ze środków UE. 
Pierwszy projekt obejmuje wymianę dotychczasowych pieców, kotłów na paliwa stałe na kotły 
gazowe, kotły na biomasę. Projekt zakłada również przyłączenie 11 wielomieszkaniowych 
budynków do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość dla Miasta Jasła to 6,3 mln zł, 
a dofinansowanie wynosi 4,9 mln zł. W ramach drugiego projektu planowana była wymieniana 
dotychczasowych pieców, kotłów na paliwa stałe na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign, ale ze 
względu na wprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą zmianę zasad dofinansowania, 
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projekt nie będzie realizowany. Wnioski o wymianę kotła złożyło 335 mieszkańców, w tym 234 
na kocioł gazowy lub biomasę i 101 na ekogroszek. W związku z ww. decyzją Instytucji 
Zarządzającej konieczna będzie ponowna weryfikacja złożonych przez mieszkańców 
wniosków. 
W 2019 roku w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” 
dofinansowanego ze środków EFRR wybudowano instalacje fotowoltaiczne na obiektach: JDK, 
MOPS, PM nr 11, PM nr 13, SP nr 4 (budynek B).  
Od lipca 2019 r. w Jaśle funkcjonują zakupione ze środków budżetu miasta sensory jakości 
powietrza Airly. Czujniki zamontowano na obiektach miejskich. Sensory mierzą: poziom 
stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także temperaturę powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Dzięki wiedzy uzyskanej z czujników mamy 
m.in. możliwość: zlokalizowania źródeł zanieczyszczenia powietrza i podjęcia działań 
naprawczych oraz świadomego planowania aktywności fizycznej na zewnątrz. 
Bardzo ważnym zadaniem mającym istotny wpływ na wielkość emisji szkodliwych substancji 
do powietrza ma budowana w sąsiedztwie Ciepłowni „Hankówka” Instalacja układu 
kogeneracyjnego współfinansowana ze środków NFOŚiGW. Instalacja będzie samodzielnym 
źródłem wytwarzającym energię elektryczną i cieplną z dwóch wysokosprawnych agregatów 
kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym. Wyprodukowana energia elektryczna 
wyprowadzona będzie w całości do sieci PGE. Energia cieplna oddawana będzie do miejskiego 
systemu ciepłowniczego. Instalacja działać będzie w systemie pracy całorocznej. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec 2020 r. Wartość inwestycji to 14,2 mln zł, a uzyskane 
dofinansowanie wynosi 5,6 mln zł.  
Ponadto w lutym 2019 roku zakupiono dla 12 przedszkoli miejskich 46 oczyszczaczy powietrza, 
które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń: PM2.5 i PM10, alergenów wziewnych, wirusów, 
lotnych związków organicznych.  
Około 20% zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście pochodzi z komunikacji 
samochodowej. W ciągu jednego dnia przez Jasło przejeżdża ok. 16.000 pojazdów. W związku 
z tym bardzo istotne są działania podejmowane przez samorząd miejski wspólnie z innymi 
samorządami w zakresie ograniczenia emisji spalin samochodowych. 
W 2019 roku PZDW w Rzeszowie realizował, dofinansowane przez samorząd miejski, dwie 
inwestycje drogowe poprawiające komunikację w Jaśle. Była to budowa DW Nr 992 na odcinku 
pomiędzy DK Nr 28 a DK Nr 73 o długości 1,4 km, którą oddano do użytkowania w styczniu 
2020 r. Wartość zadania: 24,1 mln zł. Udział Miasta Jasła w inwestycji: 4,14 mln zł. Drugim 
zadaniem była rozpoczęta we wrześniu 2019 r. budowa połączenia DW Nr 992 z DK Nr 28, tj. 
budowa drogi o długości 2,1 km od Ronda im. ks. K. Wojciechowskiego do Ronda im. 
A. Lazarowicza. Całkowita wartość zadania: 32,2 mln zł. Udział Miasta Jasła w inwestycji: 4,19 
mln zł, dofinansowanie z UE wynosi 16,1 mln zł. W finansowaniu inwestycji bierze udział 
również Urząd Marszałkowski WP oraz Powiat Jasielski. Mając na uwadze przyszły wzmożony 
ruch na przedmiotowym odcinku DW Nr 992 w listopadzie 2019 roku Rada Powiatu 
Jasielskiego podjęła decyzję o budowie dodatkowego pasa prawoskrętu pomiędzy Rondem 
im. A. Lazarowicza, a skrzyżowaniem ul. Kasprowicza z DK Nr 28. 
Jednocześnie wspólnie z Powiatem Jasielskim podjęto prace mające na celu dalsze 
zmniejszenie natężenia ruchu kołowego w centrum miasta poprzez budowę nowej drogi 
obwodowej łączącej ul. Floriańską z ul. Piłsudskiego (DK Nr28) poprzez nowy most na Jasiołce. 
Mając na uwadze zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z ruchu 
pojazdów w 2019 roku Miasto Jasło złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie kosztów 
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wykonania Strategii rozwoju elektromobilności. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Zgodnie ze 
złożonym wnioskiem Strategia zostanie opracowana w 2020 r. na lata 2019-2035. W ramach 
strategii Miasto zakłada m.in. działania w zakresie modernizacji taboru autobusowego oraz 
taboru komunalnego, rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, 
wykorzystania rozwiązań technologicznych z zakresu smart city. 
Równie ważnym zadaniem w zakresie zmniejszenia ruchu samochodowego jest budowa 
ścieżek rowerowych. W 2019 roku rozpoczęto budowę ścieżek pomiędzy trzema 
charakterystycznymi obiektami rekreacyjno -sportowymi Jasła: MOSiR, Ogródek Jordanowski, 
Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. Cześć zadania dofinansowana jest ze środków UE. 
W zakresie ochrony wody Miasto Jasło już w latach poprzednich zrealizowało bardzo dużo 
kosztownych inwestycji, tj. budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej 97% mieszkańców miasta 
oraz budowę nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Wg wykazu 
sporządzonego w 2015 roku jeszcze 542 nieruchomości nie było podłączone do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Rokrocznie funkcjonariusze SM wraz z pracownikami MPGK 
przeprowadzają kontrole posesji odnośnie osadników bezodpływowych oraz możliwości 
podłączenie budynków do sieci miejskiej. W 2019 r. łącznie skontrolowano 325 posesji. 
Bardzo istotnym elementem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 
jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2019 roku NFOŚiGW 
ocenił pozytywnie złożony w 2018 r. wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie rozbudowy 
i modernizacji PSZOK przy ul. Żniwnej. Całkowita wartość zadania to 8,2 mln zł, a dotacja 
z NFOŚiGW wynosi 4,5 mln zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. 
 
Oprócz ww. zadań mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców zrealizowano 
w 2019 r. również wiele zadań zwiększających komfort życia, m.in. rozpoczęto budowę mostu 
na Os. Gądki oraz oddano do użytkowania nowe mieszkania wybudowane przez TBS-ABK. 
 
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym konsekwentnie realizowane były działania służące 
poprawie jakości życia mieszkańców. Rok 2020 to czas na rozpoczęcie kolejnych działań m.in. 
dotyczących komunikacji, oświaty, ochrony środowiska i infrastruktury komunalnej. 

 
 

                 (-) 
      Ryszard Pabian 

         Burmistrz Miasta Jasła  


