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2Wstęp

• Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2020 roku,
a w szczególności informację o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego.

• Dodatkowo zawiera informację o realizowanych zadaniach w zakresie
władztwa i zarządzania oraz o przedsięwzięciach ukierunkowanych na
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

• Obecny raport jest trzecim, jaki przedkładany jest Radzie Miejskiej Jasła.

Fot. Konrad Maziarz
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Do Rady Miejskiej Jasła zostało skierowanych 130 projektów uchwał 
(w 2019 r. złożono 177 projektów), z czego 118 (91,47%) projektów 
przygotował Burmistrz Miasta Jasła. 

Uchwały, skargi, petycje 

• Projekty uchwał 

130 projektów 
uchwał

Do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 6 skarg – 1 skargę uznano za zasadną, 
4 skargi za bezzasadne, 1 skargę przekazano do rozpatrzenia wg właściwości 
odpowiedniemu organowi. 

• Skargi i decyzje administracyjne 

6 skarg

Do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 8 petycji 
– 6 rozpatrywał Burmistrz Miasta Jasła, a 2 Rada Miejska Jasła.

• Petycje 

8 petycji

Wszystkie skargi i petycje rozpatrzone zostały w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu 
pełnej transparentności. 

Burmistrz Miasta Jasła lub osoby przez niego upoważnione wydały łącznie 
38 476 decyzji administracyjnych. Liczba złożonych odwołań wyniosła – 157, 
z czego 89 zostało pozytywnie rozstrzygniętych dla interesanta. 

38 476 decyzji 
administracyjnych



4Strategie i programy

Dodatkowo w trakcie roku, w drodze uchwał, 
przyjęto 5 dokumentów: 

• Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta 
Jasła na lata 2019-2035. 

• Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta 
Jasła na lata 2021-2023. 

• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2021-2025. 

• Program polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 
obejmujący szczepienia przeciwko grypie 
dla osób z grupy podwyższonego ryzyka 
powyżej 60 roku życia. 

• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 
na lata 2021-2023. 

Ponadto rozpoczęto prace przy 
4 kolejnych dokumentach strategicznych: 

• Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 
2021-2024 z perspektywą do roku 2030 
(kontynuowano prace rozpoczęte 
w 2019 roku). 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Miasta Jasła na lata 2021-2025. 

• Program Aktywności Lokalnej Miasta 
Jasła dla Seniorów na lata 2021-2025. 

• Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną, paliwa 
gazowe dla Jasła (kolejna aktualizacja 
w okresach trzyletnich). 

W 2020 roku miasto realizowało 17 różnego rodzaju 
strategii, planów i polityk. 

17 dokumentów 
strategicznych
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Programy: Plan Rozwoju Lokalnego 

i Plan Rozwoju Instytucjonalnego

o Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) 
o Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 

W trakcie roku przygotowano dwa istotne dla Jasła programy: 
2 programy

• W styczniu 2020 r. Miasto Jasło znalazło się wśród 54 miast (spośród 213 uczestniczących w Programie), które
zostały zakwalifikowane do II etapu w ramach konkursu Rozwój Lokalny.

• W konsekwencji od stycznia do października 2020 r., we współpracy ze ZMP, przygotowywana została tzw. nowa
ścieżka rozwoju Miasta Jasła, ujęta w dwóch operacyjnych dokumentach: Plan Rozwoju Lokalnego (PRL)
oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRL).

• W PRL zdiagnozowano 5 kluczowych obszarów: gospodarczy, społeczny,
środowiskowy, przestrzenny, inteligentne zarządzanie miastem oraz finansowanie
rozwoju miasta i przygotowano 37 projektów planowanych do realizacji przez
najbliższe 3 lata.

• Zakres przygotowanych działań został ujęty w ramach projektu „Jasło - moje
miasto, mój dom” złożonego o dofinansowanie w ramach EOG i NMF. Trwa ocena
wniosku.

• W ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego określono działania zmierzające do
bardziej efektywnego funkcjonowania Urzędu, ściśle współpracującego
z mieszkańcami.
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Utworzona została nowa spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., której
kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł.

MPGK Sp. z o.o. posiada w niej 599 udziałów, 1 udział w spółce posiada TBS – ABK Sp. z o.o.

• Przedmiotem działalności MPEC Sp. z o.o. jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

• Celem powołania spółki jest ograniczenie opłat za emisję CO2.

• W strukturach MPEC pozostała węglowa część Kotłowni Hankówka, a MPGK użytkuje kotłownię gazową na
Osiedlu Rafineria, nową cześć kogeneracyjną oraz sieć ciepłowniczą. Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie skali
podwyżek opłat dla mieszkańców za dostarczone ciepło.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

• Spółka zakończyła realizację projektu „Budowa niezależnej 
instalacji układu kogeneracyjnego 
w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

• Koszty budowy układu to: układ kogeneracji gazowej
– 11 521 980 zł netto; układ pompowni – 1 386 401 zł 

netto; przyłącz i stacja redukcji gazu – 2 112 000 zł netto). 
Dotacja NFOŚiGW wyniosła 5 213 028 zł
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Udziałowiec w spółce Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
(MPGK Sp. z o.o. - 599 udziałów, 1 udział - TBS – ABK Sp. z o.o.)

• Analiza sytuacji mieszkaniowej w Jaśle wskazuje na zainteresowanie najmem lokali mieszkalnych.
Dotyczy to szczególnie mieszkań o czynszu regulowanym.

• TBS ABK Sp. z o.o. zaktualizowało dokumentację techniczną budynku z 60 lokalami mieszkalnymi przy
ul. Krasińskiego i wszczęło postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Jaśle 

* wizualizacja nie uwzględnia zmian, które według najnowszych zaleceń Wód Polskich zostaną naniesione. 
Prawdopodobnie budynek nie będzie podpiwniczony, liczba mieszkań zmniejszona z 60 do 48
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MKS świadczyła usługi w ramach Powiatowo-Gminnego Związku 
Komunikacyjnego na terenie Jasła oraz pięciu Gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, 
Kołaczyce, Tarnowiec. W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, 
zmniejszyła się liczba osób, które skorzystały z transportu zbiorowego. 

o MKS – spadek ok. 30%, 

o PGZK – spadek ok. 26%. 

• MKS w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych otrzymał dopłatę 1,4 mln zł.

• Stan taboru MKS wymaga zmiany, by osiągnąć
normy spalania minimum EURO 4 konieczna
będzie wymiana 10 autobusów (zadania ujęte
w Strategii rozwoju eletromobilności dla Jasła
na lata 2019 – 2035).

• Ważnym elementem dla podniesienia poziomu
świadczonych usług transportu jest kwestia
utworzenia/budowy Centrum Komunikacyjnego
Jasło, tzw. dworca multimodalnego.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o.
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• Podjęto uchwały o przestąpieniu do sporządzenia mpzp lub zmiany mpzp:  

- mpzp dla obszaru „Konopnickiej – Piłsudskiego” 

- mpzp dla obszaru „Kochanowskiego” 

- zmiana mpzp dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”. 

• Trwa procedura sporządzenia Studium, który jest podstawą do sporządzania wszystkich
planów mpzp na terenie miasta. Prace nad jego uchwaleniem były wstrzymywane
przez: procedurę odwoławczą od decyzji RZGW Wody Polskie (RZGW opracowywało
nowe mapy zagrożenia powodziowego), a później przez ogłoszony stan epidemii.
Obecnie trwa faza ponownego opiniowania uzgodnień.

W 2020 r. opracowano i uchwalono dwa mpzp dla obszarów miasta
zmiana „Warzyce I – Nr 70” oraz mpzp dla obszaru „Rafineria –
ul. 3 Maja”. W większości zmiany obejmowały tereny przewidziane
pod usługi, produkcję, w związku ze zgłoszonymi potrzebami
inwestorów i przedsiębiorców.

uchwalono 
2 mpzp
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Ważniejsze inwestycje na drogach miejskich, 

wojewódzkich i krajowych

• Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami (os. Gądki) – 8,5 mln zł,
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 mln zł.

• Budowa połączenia DW 992 z DK 28 (budowa drogi od ronda
im. ks. K. Wojciechowskiego do ronda im. A. Lazarowicza) – 33 mln zł (16 mln zł
to środki unijne z EFRR, 10,5 mln zł budżet województwa podkarpackiego,
miasto Jasło – 4,2 mln zł oraz powiat jasielski – 2,2 mln zł).

• Przebudowa ul. Kołłątaja i ul. 3 Maja – 2,4 mln zł 

• Modernizacja Placu Żwirki i Wigury – 489 tys. zł
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Łącznie w 2020 roku odebrano 10 192,34 ton odpadów 
komunalnych (zmieszane, segregowane /papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, metale/, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zielone oraz budowlane).

• Ilość odpadów odebranych w 2020 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego,
ponieważ Miasto nie odbierało odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele
tych nieruchomości we własnym zakresie zawierali umowy cywilno-prawne z firmami
odbierającymi odpady.

• W 2020 r. na terenie Miasta Jasła poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych
typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale wyniósł: 14,90% (2019 r. – 10,74%).

• Dodatkowo z zalanych obszarów w wyniku powodzi błyskawicznej w czerwcu ub. roku
zostało usuniętych 532,66 ton odpadów popowodziowych.

2018 2019 2020

12,02
11,73

10,19

ty
s.

 t
o

n
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• W wyniku uzgodnień z radnymi RMJ w styczniu 2021 roku został powołany
Zespół ds. opracowania systemowych rozwiązań dotyczących gospodarki
odpadami, składający się z przedstawicieli organów miasta, pracowników UM,
jednostek pomocniczych oraz podmiotów zewnętrznych.

Zespół ds. opracowania systemowych rozwiązań dotyczących gospodarki 
odpadami

• W wyniku prac zespołu sformułowano katalog rekomendacji oparty na
czterech obszarach: prawnych, organizacyjnych, systemowych i edukacyjno-
informacyjnych, który został przedstawiony burmistrzowi miasta.

• Burmistrz, w ślad za rekomendacjami, podjął pierwsze działania uszczelniające
system gospodarki odpadami. Ponadto podjął działania związane
z poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań odbioru i zagospodarowania
odpadów w Mieście Jaśle. Jednocześnie przystąpiono do realizacji inwestycji
związanej z modernizacją i rozbudową PSZOK przy ul. Żniwnej.
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• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1. 

− wymiana dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe)
na kotły gazowe, kotły na biomasę – 246 umów z mieszkańcami

− przyłączenie 11 wielorodzinnych budynków do istniejącej sieci 
ciepłowniczej. 

• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2. 

Miasto Jasło wspólnie ze ZGDW kontynuowało realizację dwóch wspólnych
projektów w zakresie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych
(dofinansowanie ze środków RPO WP).

− wymiana dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe)
na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

2 wspólne 
projekty



14Zieleń miejska

• W styczniu 2020 r. został powołany Zespół zadaniowy do spraw ochrony
i kształtowania zieleni Miasta Jasła. Działania Zespołu skupiają się nie tylko na
bieżących kwestiach dot. zieleni, ale również na szerszym, planistycznym
i konsekwentnym przygotowywaniu zadań, które powinny zostać zrealizowane
na terenie miasta w ciągu kilku najbliższych lat.

Zespół zadaniowy do spraw ochrony i kształtowania zieleni Miasta Jasła

• W 2020 r. zespół opracował zakres nasadzeń roślin jednorocznych na rabatach
miejskich i w donicach, zakres nasadzeń nowych drzew na terenach miejskich
oraz na bieżąco konsultował zamierzenia inwestycyjne w zakresie elementów
zieleni miejskiej.

Usuwanie drzew na terenie miasta:

Urząd Miasta w Jaśle:
• wycięto 45 drzew (zły stan 

biologiczny, zagrożenie) 
• zasadzono 60 nowych drzew

osoby fizyczne: 
• liczba drzew 

zgłoszonych do 
usunięcia – 791

osoby prawne: 
• liczba drzew 

wnioskowanych 
do usunięcia – 526
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli – Straż Miejska

W 2020 roku do SM wpłynęło 1 945 interwencji, dotyczących zagrożeń lub
nieprawidłowości występujących na terenie miasta oraz 999 interwencji
ujawnionych przez operatorów monitoringu.

2018 2019 2020

48

58
65

2018 2019 2020

3231

3065

2944

2018 2019 2020

1333

988
906

Rozszerzenie monitoringu 
miejskiego (liczba kamer):

Liczba interwencji: Liczba wystawionych 
dodatkowych opłat za 
parkowanie:
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W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Jasła funkcjonowało:
• 11 przedszkoli miejskich
• 9 miejskich szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałem przedszkolnym) 
• 7 przedszkoli prywatnych
• 1 Zespół Szkół Społecznych prowadzony przez Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Regionalne „Nasza Szkoła”.

Liczba uczniów od kilku lat 
systematycznie spada: 

Wydatki na oświatę stale rosną i pochłaniają 
ok. 30% corocznego budżetu miejskiego: 

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 utrzymania obiektów szkolnych.

2017 2018 2019 2020

47,5

49,3

51,4

53,5

2017/2018 2018/2019 2019/2020

5367

4974

4607
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17Kultura i sport

W czasie trwającej pandemii i wprowadzonych obostrzeń, miejskie ośrodki
kultury i sportu prowadziły swoją działalność w zmienionej formule.

• Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 400 różnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w formule on-line, wewnątrz
instytucji i poza swoją siedzibą. Łącznie udział w nich wzięło blisko 40 tys.
odbiorców.

• Na obiektach MOSiR przeprowadzono, w okresie zwolnionym z obostrzeń,
kilka wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a na boiskach (przy ul.
Śniadeckich, boisku ze sztuczną nawierzchnią, przy ul. Sikorskiego) odbywały
się mecze drużyn młodzieżowych i seniorskich różnych klubów. W sumie
liczba osób korzystających z obiektów sportowych nadzorowanych przez
MOSiR wyniosła ponad 188 tys., co stanowi o 30 proc. mniej w stosunku do
roku wcześniejszego.



18Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Miasto Jasło współpracowało 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 na udzielaniu organizacjom NGO dotacji celowych:
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o zdrowiu publicznym 
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

Działania prowadzono w oparciu 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.

2020

2019

liczba organizacji NGO, które 
otrzymały dofinasowanie liczba zadań kwota wsparcia

40

45

40

51

67

58

3,6 mln zł 

3,2 mln zł 

2,9 mln zł 2018



19Pomoc społeczna

• Urząd Miasta w Jaśle (zadania prowadzone w ramach Programu Współpracy Miasta
Jasła z Organizacjami Pozarządowymi) – 431,8 tys. zł (2018 r. – 412,5 tys. zł, 2019 r.
– 438 tys. zł).

Prowadzenie kuchni dla ubogich, schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn,
działalność na rzecz osób starszych i samotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych,
pomoc dla rodzin najuboższych i przekazywanie paczek żywnościowych.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 64,4 mln zł (zadania zlecone – 49,7 mln zł,
zadania własne finansowane z budżetu miasta – 9,9 mln zł, zadania własne
dofinansowanie zewnętrzne – 4,9 mln zł).

Ośrodek udziela nie tylko wsparcia w formie wypłaty świadczeń pieniężnych, ale również
realizuje działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

• Środowiskowy Dom Samopomocy – środki na bieżące finansowanie środowiskowych

domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów.

W 2020 roku w ośrodku wsparcia dziennego przebywało 20 osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. We wrześniu 2021 r. Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej planuje przydzielenie dodatkowych 10 miejsc do jasielskiego
ŚDS.
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Rok 2020 nie był łatwy dla przedsiębiorców i inwestorów, stąd też podejmowane działania
i inicjatywy koncentrowały się zwłaszcza na pomocy w bieżącym funkcjonowaniu i przetrwaniu
najtrudniejszego okresu.

Wspieranie przedsiębiorczości 

Jako jeden z pierwszych samorządów na Podkarpaciu, Urząd Miasta w Jaśle wprowadził, w oparciu o zapisy
tzw. tarczy antykryzysowej, wsparcie w postaci ulg i zwolnień w lokalnych podatkach oraz należnościach z tytułu
opłaty czynszowej.

• Jasielski Pakiet Pomocowy 

Na mocy przyjętego Jasielskiego Pakietu Pomocowego:

− uruchomiono pomoc w postaci umorzenia lub obniżki czynszu za lokale należące do miasta,

− przesunięto termin płatności rat podatku od nieruchomości,

− wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Na podstawie wprowadzonych unormowań pomoc przyznano 81 podmiotom, w tym:
• 66 w zakresie umorzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych oraz gruntów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą – na kwotę 114 tys. zł
• 15 w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości – na kwotę 39 tys. zł

Łączna kwota udzielonej z tego tytułu pomocy wyniosła ponad 153 tys. zł.
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Inkubator jest miejscem dedykowanym młodym
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą
w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami
województwa podkarpackiego tj. branżą informacja
i telekomunikacja (ICT) oraz branżą „jakość życia”. W 2020 r.
nabór firm inkubowanych został wstrzymany do odwołania
z uwagi na panującą pandemię.

• Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle 

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu
Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP, którego
jednym z elementów jest Centrum. W jego skład wchodzić
będzie: przestrzeń ekspozycyjna, mediateka, Pracownia
Aktywności Społecznej (przestrzeń dla NGO), centrum
cooworkingowe, sala kreatywności dla dzieci, laboratorium,
sala VR, sala audytoryjna.

• Budowa Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości
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Pomimo trwającej pandemii przeprowadzono nabór do JBO. Mieszkańcy mogli
głosować na 6 projektów, z czego 3 wyłoniono do realizacji.

Projekty zrealizowane w 2020 roku*: 
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 w Jaśle” – 479,7 tys. zł.
• „Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich” – realizatorem zadania był

MOSiR w Jaśle – 300 tys. zł. Zakres zadania został rozszerzony o modernizację
płyty boiska. Dodatkowe koszty zostały pokryte z budżetu miasta.

* Ze względu na stan epidemii COVID-19 odstąpiono od realizacji projektu „Organizacja festiwalu
„Rock in Jasło”. Projekt może zostać zrealizowany dopiero po zniesieniu obostrzeń sanitarnych
i przywróceniu możliwości organizowania plenerowych imprez masowych.

Projekty wybrane w 2020 roku:
• „Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo” – 378,5 tys. zł
• „Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem 

– 35,7 tys. zł
• „Murale dla mieszkańców Jasła” – 35 tys. zł

Przeprowadzono ewaluację poprzednich edycji i rozpoczęto prace w zakresie zmiany regulaminu
JBO, by zwiększyć zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim.
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„Powódź błyskawiczna”, która nawiedziła miasto końcem czerwca 2020 roku, spowodowała bardzo
dużo strat zarówno w mieniu publicznym, jak i prywatnym. Nawałnice, które przeszły pod koniec
czerwca nad powiatem jasielskim, spowodowały w samym Jaśle straty szacowane na ok. 44,7 mln zł.

• 620 rodzinom przekazano pomoc w kwocie 3,1 mln zł z czego:
⁻ 456 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego (wartość 1,4 mln zł),
⁻ 164 rodziny otrzymały środki na remont uszkodzonych budynków (wartość 1,7 mln zł).

• 699 rodzinom, które ucierpiały w tej powodzi przekazano środki finansowe
i rzeczowe otrzymane od jednostek samorządowych z całego kraju oraz od instytucji i
przedsiębiorstw.

• 9 rodzinom przekazano pomoc rzeczową, którą sfinansowano ze zbiórki publicznej
zorganizowanej wspólnie przez UM w Jaśle i PCK.

Pomoc mieszkańcom
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Na wystosowany przez Związek Miast Polskich apel o pomoc Jasłu odpowiedziało
wiele samorządów z całej Polski.

Łącznie miasto otrzymało 1 mln 365 tys. zł:

• 775 tys. zł na wydatki o charakterze bieżącym, 

• 590 tys. zł na wydatki inwestycyjne. 

Akcja - Solidarni z Jasłem

Ze środków tych odbudowano siedem ulic i wykonano remont dwóch domów
osiedlowych.



25Epidemia COVID-19 

Od marca 2020 roku wymogi pandemii narzuciły wiele obostrzeń w życiu
społecznym i gospodarczym. Miasto Jasło zapewniło:

• wsparcie mieszkańcom, w szczególności osobom potrzebującym, starszym,
przebywającym w kwarantannie (działania MOPS, Straży Miejskiej, OSP)

• wsparcie przedsiębiorcom (Jasielski Pakiet Pomocowy)

• bezpieczną i sprawną obsługę mieszkańców oraz skuteczną realizację zadań
samorządowych mimo pracy zdalnej (zmiana lokalizacji kilku wydziałów UM
– USC, Spraw Obywatelskich, część Wydziału Finansowego, w tym kasa).

Samorząd miejski przekazał jasielskiemu szpitalowi: 

• 100 tys. zł na zakup aparatu USG, 

• 62 tys. zł na zakup respiratora,

• ozonator – oczyszczacz powietrza, 

• łóżka polowe dla ratowników medycznych.

Wsparcie dla szpitala jasielskiego 
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Na wsparcie w związku z COVID Miasto Jasło otrzymało w 2020 roku z Rządowego
Funduszu Inwestycji 6 mln 171 tys. zł. W roku 2020 zrealizowano budowę
oświetlenia ulicznego na kwotę 300 tys. zł.

Pozostałe środki zostały zaplanowane do wydatkowania w 2021 i 2022 roku
z przeznaczeniem na:

• budowę dróg na osiedlu Na Kotlinę, 

• budowę drogi łączącej nowy most na Gądkach z ul. Słoneczną, 

• przebudowę skrzyżowania ulic: Chopina, Szkolna, Grota-Roweckiego, 

• budowę dróg rowerowych na odcinku MOSiR – Ogródek Jordanowski, 

• budowę kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych.

Pomoc rządowa

Dodatkowo Miasto dwukrotnie skorzystało z programu Ministerstwa Cyfryzacji
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego za 205 tys. zł
kupiono 69 nowych laptopów, które przekazano do szkół (nauczanie zdalne).
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Największe inwestycje zrealizowane w 2020 r. 

• Przebudowa boiska treningowego (boisko ze 
sztuczną nawierzchnią) – dotacja dla MOSiR 
– 676 816,32 zł 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 
w Jaśle – 481 000,00 zł (budżet obywatelski) 

• Dotacja dla MOSiR na wykonanie modernizacji 
płyty boiska przy ul. Śniadeckich wraz z drenażem 
– 309 235,00 zł (Budżet obywatelski za 2019 r.) 

• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w miejskiej 
infrastrukturze drogowej w zakresie odbudowy 
ul. Starowiejskiej w Jaśle – 223 756,68 zł 

• Przebudowa ulic osiedlowych w Jaśle 
– 217 9931,40 zł 

• Rewitalizacja Miasta Jasła: adaptacja budynku SP nr 2 
w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości 
w Jaśle (CTKiP), modernizacja Placu Żwirki i Wigury oraz 
przyległych odcinków ulic: Baczyńskiego, Karmelickiej 
i Czackiego w Jaśle, budowa drogi rowerowej na odcinku 
ul. Czackiego – Park Miejski – Ogródek Jordanowski 
– 6 816 993,88 zł 

• Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami 
w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle 
– 5 117 053,06 zł

• Przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja – 2 473 764,11 zł 

• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł 
ciepła w domach prywatnych na terenie gmin 
należących do ZGDW – Projekt 3.3.1 – 685 298,35 zł 

• Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację 
zadania pn. „Ukryte Skarby Muzeum Regionalnego 
w Jaśle” – 447 445 ,95 zł 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ramach środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– 299 271,30 zł 
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Zbliżenie przez poznanie 
– kultura i tradycja Jasła 
i Zaleszczyk

1

Ogółem: 283 103,01 zł
w tym dla Jasła: 225 000,00 zł

2020 – 2021 r.
Dofinansowanie: 254 792,69 zł

w tym dla Jasła: 189 486,71 złProjekt nie uzyskał dofinansowania.

Eko tożsamość polsko-
słowackiego pogranicza

2

Ogółem: 251 633,40 zł
Dofinansowanie: 226 470,04 zł

2020 – 2021 r.
Projekt obecnie znajduje się na 
3 miejscu listy rezerwowej.

Jasło – Moje miasto, mój dom3

Ogółem: 56 030 800,00 zł

Dofinansowanie: 41 795 800,00 zł
2021 – 2024 r.Planowany termin oceny 

to II kwartał 2021 r.

Wykaz projektów, 

złożonych o dofinansowanie w 2020 r.
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Realizacja inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej 
infrastruktury na terenie gmin 
należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki

4

Ogółem: 12 173 767,81 zł
w tym dla Jasła: 3 414 338,21 zł

2021 – 2024 r.
Dofinansowanie: 11 462 950,78 zł

w tym dla Jasła: 2 690 517,18 złProjekt jest w trakcie oceny 
merytorycznej.

Prowadzenie przez szkoły 
działań podnoszących 
świadomość na temat 
łagodzenia zmian klimatu 
i przystosowania się do ich 
skutków na terenie gmin 
należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki

5

Ogółem: 3 440 217,73 zł
w tym dla Jasła: 229 075,70 zł

2021 – 2022 r.

Dofinansowanie: 3 440 217,73 zł

w tym dla Jasła: 229 075,70 zł
Projekt jest w trakcie oceny 
merytorycznej.

Wykaz projektów, 

złożonych o dofinansowanie w 2020 r.
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• aktywizacja mieszkańców 

• dostępność architektoniczna i komunikacyjna

• organizacje pozarządowe, 
dialog z mieszkańcami

Obszar społeczny

Człowiek najlepszą inwestycją 

Edukacja - Jasło Miasto Wiedzy

• CTKiP

• Liga z Lotosem, Juniwersytet, 
Uniwersytet Techniczny

• Inkubator Przedsiębiorczości

• obniżenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
kontynuację modernizacji ciepłownictwa

• inwestycje związane z energią odnawialną

• transport publiczny (autobusy niskoemisyjne 
i budowa centrum komunikacyjnego)

• ścieżki rowerowe

• edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami

Ochrona środowiska Przedsiębiorczość

• budowa mieszkań

• uzbrojenie terenów, w tym budowa 
drogi 5KDZ

• odwodnienie strefy warzyckiej



Dziękuję za uwagę

Urząd Miasta w Jaśle   |   ul. Rynek 12   |   38-200 Jasło
T: (13) 448 63 00   |   F: (13) 446 29 76
E: urzad@um.jaslo.pl   |   www.jaslo.pl
NIP: 6851000345   |   REGON: 370440301


