
Załącznik 
do Zarządzenia Nr V/103/2022 

Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 maja 2022 r. 

 

 

 

RAPORT O STANIE  

MIASTA JASŁA 

ZA 2021 ROK 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA JASŁA 

JASŁO, MAJ 2022 R. 
 



Strona 2 z 160 

 

 

Spis treści 
 
Spis treści ......................................................................................................................................... 2 

A. Wstęp ....................................................................................................................................... 4 

1. Słowo wstępne Burmistrza Miasta Jasła ........................................................................... 4 

2. Podstawa prawna i opis struktury Raportu ...................................................................... 5 

3. Umocowanie prawne Burmistrza Miasta Jasła ................................................................. 5 

B. Realizacja zadań określonych w art. 30 ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym ................. 6 

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła ............................................... 6 

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

prowadzenia polityki rozwoju .................................................................................................. 6 

3. Określanie sposobu realizacji uchwał ............................................................................... 9 

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym ........................................................................ 10 

5. Wykonywanie budżetu ................................................................................................... 12 

6. Realizacja zadań z dofinansowaniem zewnętrznym ....................................................... 18 

7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych ............... 22 

C. Realizacja zadań w sferze władztwa i zarządzania ............................................................... 23 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych ........................................................................... 23 

2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji ....................................................................... 26 

3. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta ..................... 27 

D. Realizacja polityk, programów i strategii ............................................................................. 31 

E. Realizacja zadań własnych określonych w art. 7. ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym 40 

I. Ład przestrzenny ................................................................................................................ 40 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...................... 40 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego .................................................... 41 

3. Sprawy administracyjne .................................................................................................. 42 

4. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna .......................................................... 43 

II. Gospodarka i infrastruktura komunalna ............................................................................ 44 

1. Drogi, mosty, place, parkingi, organizacja ruchu ............................................................ 44 

2. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków ................................................................ 48 

3. Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ......................................... 52 

4. Lokalny transport zbiorowy ............................................................................................ 60 

5. Utrzymanie czystości i porządku ..................................................................................... 64 

6. Gospodarka odpadami .................................................................................................... 69 

7. Ochrona środowiska ....................................................................................................... 70 



Strona 3 z 160 
 

 

 

8. Zieleń miejska .................................................................................................................. 73 

9. Gospodarka nieruchomościami ...................................................................................... 75 

10. Budownictwo mieszkaniowe .......................................................................................... 77 

11. Cmentarze komunalne .................................................................................................... 80 

12. Targowiska komunalne ................................................................................................... 81 

13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli ............................................................ 82 

14. Utrzymanie miejskich obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych ............... 90 

III. Sfera społeczna .................................................................................................................. 93 

1. Edukacja publiczna .......................................................................................................... 93 

2. Kultura ........................................................................................................................... 101 

3. Kultura fizyczna i rekreacja ........................................................................................... 105 

4. Ochrona zdrowia ........................................................................................................... 111 

5. Pomoc społeczna ........................................................................................................... 115 

5.1. Realizacja zadań przez Urząd Miasta w Jaśle ............................................................ 115 

5.2. Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ................................... 116 

5.3. Realizacja zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy ....................................... 133 

6. Współpraca z jednostkami pomocniczymi i wspieranie aktywności obywatelskiej ..... 136 

7. Polityka prorodzinna ..................................................................................................... 141 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ............................................................... 143 

9. Promocja miasta ........................................................................................................... 148 

10. Współpraca zagraniczna ............................................................................................... 149 

F. Przetwórstwo przemysłowe – rozwój przedsiębiorczości ................................................. 150 

1. Inkubator przedsiębiorczości ........................................................................................ 150 

2. Wspieranie przedsiębiorczości ...................................................................................... 150 

3. Budowa Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości .............................................. 151 

G. Realizacja budżetu obywatelskiego .................................................................................... 152 

1. Podstawa prawna .......................................................................................................... 152 

2. Ogólne zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła .................................................. 152 

3. Promocja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na 2022 rok ...................................... 153 

4. Informacja o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok ........... 153 

5. Informacja o realizacji projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Jasła na 2021 rok ...................................................................................................... 154 

H. Podsumowanie .................................................................................................................... 158 

 



Strona 4 z 160 

 

 

A. Wstęp 
 

1. Słowo wstępne Burmistrza Miasta Jasła 
Szanowni Państwo, 
 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie Miasta 
Jasła. Raport pokazuje efekty działań miejskiego samorządu pod moim zarządem, które w głównej 
mierze służyły podniesieniu jakości życia mieszkańców naszego miasta. 
W 2021 roku w dalszym ciągu podejmowaliśmy działania związane z zapobieganiem 
i rozprzestrzenianiem się pandemii na terenie miasta. Promowano akcję szczepień i poprzez swoje 
jednostki organizacyjne (SM, MOPS, miejskie OSP) udzielano wsparcia osobom wymagającym 
pomocy, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, przebywającym na kwarantannie, bądź 
w izolacji.  
Przy dużym i profesjonalnym zaangażowaniu podległych służb została zorganizowana 
wielopłaszczyznowa pomoc dla mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Metzgera 10, 
którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodu zagrożenia wystąpienia katastrofy 
budowalnej. Po wykonaniu ekspertyzy technicznej przeprowadzono niezbędne prace budowlane, 
które umożliwiły szybki powrót mieszkańców do swoich mieszkań. 
Pomimo trudnej sytuacji zewnętrznej związanej z pandemią udało się kontynuować oraz 
zrealizować wiele przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych mających znaczny wpływ na jakość 
życia mieszkańców. Kontynuowano prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, który zostanie oddany do użytkowania w 2022 roku. W bardzo dużym stopniu udało 
się zmniejszyć emisję substancji szkodliwych do powietrza poprzez uruchomienie dwóch 
agregatów wysokosprawnej kogeneracji gazowej oraz oddania do użytku dwóch dużej mocy 
kotłów gazowych w miejskiej ciepłowni na Hankówce. Również taki sam cel miały działania 
miejskiego samorządu w zakresie wymiany kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych 
– łącznie wymieniono 250 kotłów opalanych węglem oraz zmodernizowano węzły ciepłownicze 
w 11 budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadań takich jak budowa mostu na os. Gądki oraz 
budowa przez Powiat Jasielski mostu łączącego osiedla Sobniów i Hankówka, a także udział  
w kosztach budowy drogi DW 992 pomiędzy rondami przez Górkę Klasztorną, w znacznym stopniu 
zmniejszyło poziom zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenie naszego miasta.  
W 2021 roku udało się pozyskać 3 mln 521 tys. euro z Funduszy Norweskich na dofinansowanie 
projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”. Zadania zostały określone w dwóch programach: Plan 
Rozwoju Lokalnego, Plan Rozwoju Instytucjonalnego i ujęte w czterech obszarach. Realizacja 
wszystkich zadań ma zakończyć się w kwietniu 2024 roku. Ponadto Miasto Jasło otrzymało 2 mln 
951 tys. zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie dokumentacji 
dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta. Przygotowana dokumentacja posłuży do 
aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027. 
W trosce o najmłodszych mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom 
planowana jest budowa żłobka miejskiego na 80 miejsc. W tym celu przygotowano niezbędne 
dokumenty i złożono wniosek o dofinansowanie budowy z Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Szacowany koszt budowy miejskiego żłobka, to 7 mln 300 tys. zł. 
O skuteczności działań władz miejskich ukierunkowanych na podniesienie poziomu jakości życia 
świadczy również fakt, że corocznie zmniejsza się liczba mieszkańców Jasła objętych 
świadczeniami z pomocy społecznej. 
Zapraszam do zapoznania się z niniejszym Raportem. 

 Ryszard Pabian 
                                                                                                                              Burmistrz Miasta Jasła  
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2. Podstawa prawna i opis struktury Raportu 
 

Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póź. 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. Raport ma zawierać informację o realizacji polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Niniejszy Raport jest czwartym, jaki 
BMJ przedkłada RMJ. W celu umożliwienia śledzenia tendencji procesów zachodzących w Jaśle 
utrzymano strukturę Raportu z lat poprzednich z pewnymi modyfikacjami. Niniejszy Raport, 
oprócz spraw ustawowo wymaganych, przedstawia podsumowanie działalności BMJ w 2021 
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. ww. ustawy. Ponadto Raport zawiera informację o realizowanych przez BMJ 
zadaniach w zakresie władztwa i zarządzania oraz o przedsięwzięciach ukierunkowanych na 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

Nad przedstawionym, w trakcie sesji absolutoryjnej, Raportem o stanie Miasta Jasła będzie 
przeprowadzona debata. 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 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 2021 roku do Rady Miejskiej Jasła zostało skierowanych 162 
projektów uchwał (w 2020 r. złożono 130 projektów), z czego 154 (95,06%) projekty 
przygotował Burmistrz Miasta Jasła. Pozostałe projekty złożyły Komisje RMJ i Przewodniczący 
RMJ. W 2021 roku w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie wpłynął żaden 
projekt uchwały. Projekty po wpłynięciu do Biura Rady Miejskiej Jasła otrzymały numerację 
wg schematu: Druk Nr ……. .W 2021 roku były to projekty uchwał od Druku Nr 331 do Druku 
Nr 492. Na wniosek BMJ trzy projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad przez Radę 
Miejską Jasła (Druk Nr 340 – zmiana budżetu, Druk Nr 341 – zmiana WPF i Druk 365 – zgoda 
na ustanowienie służebności drogowej). Jeden projekt uchwały nie został przyjęty przez RMJ 
(Druk Nr 343 – składka inwestycyjna do ZGDW na Centrum Zrównoważonego Rozwoju). 
 

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

 

11 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). 
Zmiana ta ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia polityki rozwoju zarówno na szczeblu 
krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Głównym dokumentem na szczeblu krajowym stała się 
średniookresowa strategia rozwoju kraju, do strategii województwa wprowadzono aspekty 
przestrzenne (dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa stał się 
częścią strategii), a w zakresie opracowywania strategii rozwoju gminy wprowadzono 
odpowiednie zapisy do ustawy o samorządzie gminnym (art. 10e. i art. 10f.) Podobne zapisy 
wprowadzono w zakresie przygotowania strategii ponadlokalnych – MOF. 
 

2.1. Strategia Rozwoju Miasta Jasła 

W maju 2019 roku Zarządzeniem BMJ powołano Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030. W 2020 roku zorganizowano 
spotkania robocze m.in. z: seniorami, reprezentantami sfery społecznej, przedstawicielami 
ekologii, turystyki, organizacji pozarządowych. W 2021 roku kontynuowano prace nad 
dokumentem, m.in. opracowano model funkcjonalno-przestrzenny Jasła oraz 
przeprowadzono cykl warsztatów wskazujących najważniejsze walory, potencjały i problemy 
przestrzenne Miasta Jasła. 
W związku z ww. przepisami prawnymi dotyczącymi obligatoryjnych elementów projektu 
strategii oraz sposobem prowadzenia konsultacji społecznych i uzgadniania projektu strategii 
z organami administracji rządowej i samorządowej koniecznym stało się dalsze procedowanie 
nad projektem strategii według dokładnie określonego trybu i harmonogramu. W tej sprawie 
RMJ podjęła uchwałę Nr LX/527/2022 z dnia 04.04.2022 r. Zdecydowano, że okres 
programowania strategicznego dla Miasta Jasła obejmować będzie lata 2021-2030. 
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Wg przyjętego ww. uchwale Harmonogramu przyjęcie przez RMJ Strategii Rozwoju Miasta 
Jasła na lata 2021-2030 ma nastąpić do końca 2022 roku. 
 
2.2.Strategie ponadlokalne 

2.2.1. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030. 

RMJ uchwałą Nr XLV/403/2021 z 21.06.2021 r., wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Jasła 
do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030. 
Strategia określi działania rozwojowe, a zwłaszcza inwestycje, których zasięg i oddziaływanie 
wykracza poza terytorium jednej gminy. Do opracowania Strategii łącznie przystąpiło 35 j.s.t. 
położonych w dorzeczu Wisłoki. 
Zgodnie z udzielonym przez RMJ upoważnieniem ZGDW dokonał wyboru podmiotu, który ma 
przygotować projekt Strategii. Stosowaną umowę zawarto z Efficon Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Ustalono, że koszt opracowania Strategii zostanie proporcjonalnie podzielony między 
wszystkie j.s.t., które wyraziły wolę jej opracowania i wyniesie po ok. 7 tys. zł dla każdej j.s.t. 
Od września 2021 r. Wykonawca dokumentu zorganizował szereg spotkań, paneli 
i webinariów, w trakcie, których ustalono zasady opracowania dokumentu. 
Do celów komunikacji w ramach grup roboczych opracowujących Strategię została 
uruchomiona dedykowana platforma elektroniczna. Zgodnie z przyjętym kluczem Miasto Jasło 
zgłosiło 10 propozycji projektów, które miałyby się znaleźć w Strategii. Zgłoszone projekty to: 
1) Budowa obwodnicy północnej Jasła pomiędzy DK 28 a DK 73 (przebieg: ul. Bieszczadzka 

– m. Gorajowice – ul. Krakowska); 

2) Budowa drogi pomiędzy DK 73 a drogą powiatową Nr 1829R wraz z mostem na rzece 

Wisłoce (przebieg: ul. Krakowska – nowy most na Wisłoce- ul. Mickiewicza – SAG Jasło-

Gamrat – m. Opacie); 

3) Budowa drogi pomiędzy drogami powiatowymi: Nr 1854R - Nr 1851R (przebieg: 

ul. Niegłowicka – nowy most na Wisłoce – ul. Św. Jana z Dukli – os. Żółków -– 

ul. Sobniowska); 

4) Budowa drogi pomiędzy ul. Szopena a DK 28 wraz z łącznikiem z obwodnicą zachodnią 

(ul. 3 Maja – os. Rafineria - os. Gądki – most na Wisłoce – ul. Szopena oraz os. Gądki – 

nowy most na Ropie – obwodnica zachodnia); 

5) Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle - etap 2; 

6) Rozwój kompetencji cyfrowych seniorów. Nowa integracja, sprawna komunikacja; 

7) SOS Życie. Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu teleopieki dla seniorów; 

8) Wirtualne Centrum Doradztwa Biznesowego; 

9) Dzień Przedsiębiorcy; 
10) Platforma Współpracy Transgranicznej. 

Pod koniec 2021 roku została opracowana diagnoza społeczno – gospodarcza obszaru 
dorzecza Wisłoki. Opiniowanie i uzgadnianie treści diagnozy zakończyło się w lutym 2022 roku.  
Zgodnie z zawartą umową projekt Strategii ma być ukończony do 23 lipca 2022 roku.  
 

2.2.1. Strategia Rozwoju MOF - Jasło 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXVII/458/20 z dnia 28.09.2021 r. przyjął 

„Strategię Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030”. W przyjętej Strategii Miasto Jasło 

zostało ujęte, jako rdzeń Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), w którego skład, oprócz 
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Jasła, wchodzą gminy: Skołyszyn, Kołaczyce, Dębowiec, Tarnowiec, Jasło. W związku z faktem 

uczestnictwa wszystkich j.s.t wchodzących w skład MOF-Jasło w pracach mających na celu 

opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030, 

zakłada się wykorzystanie opracowanych w tym dokumencie danych do przygotowania 

projektu Strategii Rozwoju MOF – Jasło na lata 2022-2030. 
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3. Określanie sposobu realizacji uchwał 
 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej BMJ przy pomocy Urzędu 
Miasta w Jaśle (UM) i jednostek organizacyjnych Miasta Jasła realizował uchwały podjęte przez 
RMJ w 2021 r. w sposób określony uchwałami. W 2021 roku RMJ obradowała na 17 sesjach 
i podjęła 162 uchwały (w 2020 r. RMJ na 18 sesjach podjęła 132 uchwały). 
Wśród podjętych przez RMJ uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu finansów 
publicznych, gospodarki nieruchomościami, administracji oraz gospodarki komunalnej. 
Poniższy wykres pokazuje liczbę podjętych uchwał w poszczególnych dziedzinach działania 
samorządu miejskiego. 
 

 
 
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 XLV/397/2021 z dnia 21.06.2021 r. Natomiast w pozostałych uchwałach organy 
nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że są 
one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania 
finansami publicznymi.  
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta, tj. Burmistrza Miasta Jasła 
wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 
Szczegółowy opis sposobu realizacji uchwał RMJ dostępny jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Władze Miasta Jasła/Realizacja Uchwał RMJ. 
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4. Gospodarowanie mieniem komunalnym 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego jest podsumowaniem Informacji o stanie mienia 

komunalnego Miasta Jasła za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 dołączonej do sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2021 rok. Podsumowanie zawiera następujące dane wg stanu na 

31.12.2021 r.: 

4.2. Majątek trwały i obrotowy 

 

Rodzaj majątku Wartość brutto 
[tys. zł] 

Majątek całkowity Miasta Jasła, 
w tym: 

530.364 

 Rzeczowy majątek trwały, 
w tym: 

451.388 

 Grunty 103.335 

Budynki i lokale 129.127 

Budowle 177.710 

Urządzenia techniczne  17.737 

Maszyny 3.317 

Środki transportu 2.601 

Inne środki trwałe  17.561 

 Pozostały majątek trwały, 
w tym: 

71.285 

 Wartości niematerialne i prawne  385 

Majątek finansowy (udziały) 68.053 

Należności długoterminowe 2.847 

 Majątek obrotowy, 
w tym: 

7.691 

 Zapasy 161 

Należności i roszczenia 4.948 

Środki pieniężne 2.582 
 

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

 
W stosunku do roku 2020 wartość majątku całkowitego Miasta Jasła wzrosła o ok. 3%  
(o 16.710 tys. zł). 
 

4.1. Udział Miasta Jasła w spółkach prawa handlowego 

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

[szt.] 

Wartość 
jednego udziału 

[zł] 

Wartość kapitału 

[tys. zł] 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

 
123.955 

 
500 

 
61.978 

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 

 

4.2. Wykaz gruntów komunalnych 

Grunty stanowiące własność Miasta Jasła 

Rodzaj gruntów 
 

Powierzchnia 
[ha] 

Grunty Miasta Jasła ogółem, 
w tym: 

442,1 

 Użytkowanie wieczyste JSM 4,1 

Użytkowanie wieczyste MPGK 9,9 

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

29,5 

Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne 4,8 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1,8 

Szkoły 11,4 

Domy ludowe 1,8 

Wysypisko śmieci 4,1 

Drogi, place 138,1 

Do sprzedaży budynki mieszkalne, usługowo-
przemysłowe oraz grunty rolne 

0 

Pozostałe, 236,6 

w tym do sprzedaży 1,6 

 
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 2021 r. 
 
 

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

Burmistrz Miasta Jasła w ustawowym terminie (do 15.11.2020 r.) przedłożył Radzie Miejskiej 

Jasła projekt budżetu Miasta na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt 

uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zgłoszonych przez BMJ 

autopoprawkach RMJ 11 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/330/2021 przyjęła Budżet 

Miasta Jasła na 2021 rok. Na wniosek BMJ w ciągu roku budżetowego RMJ czternaście razy 

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

własnych Zarządzeń trzydzieści siedem razy dokonywał zmian w budżecie. Poniższa tabela 

przedstawia plan pierwotny i plan po zmianach budżetu. 

Pozycja budżetowa 
Plan pierwotny 

[tys. zł] 
Plan po zmianach 

[tys. zł] 

Dochody,  
w tym: 

190.607 197.621 

 Bieżące 175.004 186.022 

Majątkowe 15.603 11.599 

Wydatki, 
w tym: 

205.273 204.888 

 Bieżące 171.418 177.228 

Majątkowe 33.855 27.660 

 
W stosunku do roku 2020 plan dochodów był większy o ok. 3% (o 5.772 tys. zł), a plan 
wydatków był większy o ok. 0,9% (o 1.794 tys. zł).  
 
Burmistrz Miasta Jasła zrealizował przyjęty budżet w niżej opisanym zakresie. 
 

5.1. Po stronie dochodowej 

5.1.1. Dochody ogółem 

Dochody 
Wykonanie 

2019 
[tys. zł] 

Wykonanie 
2020 

[tys. zł] 

Wykonanie 
2021 

[tys. zł] 

Wykonanie 
planu 2021 

[%] 

Ogółem, 
w tym: 

171.777 197.029 207.429 104,96 

 Bieżące  167.322 182.815 196.715 105,75 

Majątkowe 4.455 14.214 10.714 92,38 
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5.1.2. Dochody wg źródeł ich powstawania 

 

6. Dochody 
Wykonanie 

[tys. zł] 
Udział 

[%] 

Ogółem, 
 

207.429 100 

w tym: 

Podatki i opłaty lokalne 38.307 18,47 

Dochody z majątku miasta 5.487 2,65 

Dochody od jednostek organizacyjnych miasta 3.033 1,46 

Udział w dochodach budżetu państwa 40.015 19,29 

Subwencje 31.834 15,35 

Dotacje 57.877 27,90 

Środki z budżetu UE 9.702 4,68 

Inne dochody  21.174 10,21 

 
Dochody na 1 mieszkańca Miasta Jasła osiągnięte w 2021 r. wynosiły 6.213,98 zł. 
W stosunku do roku 2020 dochody na 1 mieszkańca były wyższe o ok. 7,3% (o 422,58 zł). 
 
 
 
 
 

10 714 282 zł

196 714 557 zł

207 428 840 zł
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182 815 237 zł

197 029 710 zł

4 454 669 zł
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0 zł 50 000 000 zł 100 000 000 zł 150 000 000 zł 200 000 000 zł 250 000 000 zł
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Dochody za lata 2019-2021
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5.1.3. Dochody wg klasyfikacji budżetowej 

 

Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Dochody ogółem, 
w tym w działach: 

207.429 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 78 0,04 

150 Przetwórstwo przemysłowe 92 0,04 

600 Transport i łączność 2.406 1,16 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.635 2,23 

710  Działalność usługowa 502 0,24 

750  Administracja publiczna 3.178 1,53 

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

7 0,003 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

219 0,11 

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

78.754 37,97 

758 Różne rozliczenia 37.585 18,12 

801 Oświata i wychowanie 8.548 4,12 

851 Ochrona zdrowia  65 0,03 

852 Pomoc społeczna 8.121 3,92 

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 4 0,002 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246 0,12 

855 Rodzina 45.658 22,01 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.985 6,74 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.148 1,52 

926 Kultura fizyczna 198 0,10 

 
5.2. Po stronie wydatkowej 

5.2.1. Wydatki ogółem 
 

Wydatki 
Wykonanie 

2019 
[tys. zł] 

Wykonanie 
2020 

[tys. zł] 

Wykonanie 
2021 

[tys. zł] 

Wykonanie 
planu 2021 

[%] 

Ogółem, 
w tym: 

175.783 189.061 196.475 95,89 

 Bieżące  156.189 167.947 171.570 96,81 

Majątkowe 19.593 21.114 24.905 90,04 
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5.2.2. Wydatki wg miejsc ich powstawania 
 

Wydatki Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Ogółem, 
w tym wydatki: 

196.475 100 

 Bieżące, 171.570 87,32 

w tym: 

W jednostkach budżetowych 
wraz z UM 

99.969 - 

Dotacje na zadania bieżące 
21.003 - 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

50.426 - 

Obsługa długu publicznego  
172 - 

Majątkowe 24.905 12,68 

 

Wydatki na 1 mieszkańca Miasta Jasła wykonane w 2021 roku wynosiły 5.885,83 zł. 

W stosunku do roku 2020 wydatki na 1 mieszkańca były wyższe o ok. 5,9% (o 328,64 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: 

196.475 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 102 0,05 

150 Przetwórstwo przemysłowe 98 0,05 

600 Transport i łączność  10.612 5,40 

630 Turystyka 26 0,01 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.766 1,41 

710  Działalność usługowa 729 0,37 

750  Administracja publiczna 14.732 7,50 

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

7 0,004 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.614 1,33 

757 Obsługa długu publicznego 171 0,09 

801 Oświata i wychowanie 58.521 29,79 

851 Ochrona zdrowia  992 0,50 

852 Pomoc społeczna 15.561 7,92 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 0,002 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.139 1,09 

855 Rodzina 46.261 23,55 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.489 11,45 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.678 6,96 

926 Kultura fizyczna 4.973 2,53 

 

5.3. W zakresie przychodów i rozchodów 

Pozycja budżetowa  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie 
planu 

[%] 

Przychody ogółem, 33.923 307,61 1 

w tym Przychody jednostek samorządu terytorialnego 
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

7.644 271,37 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 0.563 163,10 

                                                      
1 Na 2021 r. zaplanowano przychody ogółem w wysokości 11.028 tys. zł, stanowiące niezbędne pokrycie deficytu 

na 2021 r. Pozostała kwota zrealizowanych środków stanowiła zabezpieczenie na realizację zadań inwestycyjnych 
na kolejne lata. 
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Pozycja budżetowa  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie 
planu 

[%] 
dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem tych środków 

 Kredyt komercyjny 1.600 100 

Wolne środki na dzień 31.12.2021 r. 24.116 384,88 

Rozchody,  3.760 99,99 

w tym: 
Spłaty kredytów i pożyczek 2.738 100 

Udzielone pożyczki 1.022 99,99 

 
Zadłużenie Miasta Jasła na 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 
16.169.606,22 zł, tj. 7,80% wykonanych dochodów (2019 r. – 10.97%; 2020 r. – 8,78%) 
Na spłatę odsetek wydatkowano z budżetu Miasta Jasła w 2021 r. kwotę 171.498,07 zł. 

W 2021 r. spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.738.200,00 zł (2019 r. – 3.582.680,0 zł; 

2020 r. – 3.538.295,00 zł). 

 

Podsumowanie  
 
Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej 
gospodarce budżet Miasta systematycznie rośnie. W 2021 roku dochody Miasta Jasła wynosiły 
207.429 tys. zł i wzrosły o 10.399 tys. zł w stosunku do 2020 roku. Wydatki Miasta Jasła 
wynosiły 196.475 tys. zł i wzrosły o 7.414 tys. zł w stosunku do 2020 roku. W latach 2018-2021 
dochody bieżące wzrosły o 25,9%, natomiast wydatki bieżące o 21,46%. 
Analizując wydatki bieżące zauważa się zmniejszenie tempa wzrostu tych wydatków, niemniej 
są one nadal wysokie, co ogranicza możliwość wzrostu wydatków inwestycyjnych, które 
zostały oparte o pozyskane środki zewnętrzne i nadwyżkę budżetową z lat wcześniejszych. 
Kolejne zmiany wprowadzane w zakresie podatków PiT i CiT w istotny sposób ograniczają 
źródła dochodów dla jednostek samorządowych, a jednocześnie ograniczają możliwości 
Miasta do pozyskania środków na inwestycje ze źródeł zwrotnych (kredyty, obligacje, 
realizacja inwestycji w formach PPP). Reasumując, wykonanie budżetu Miasta Jasła za 2021 
rok, wskazuje na konieczność podjęcia kroków zmierzających do restrukturyzacji działań 
związanych z finansami Miasta w kolejnych latach. 
 
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu 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 2021 r. 
 

http://www.jaslo.pl/
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6. Realizacja zadań z dofinansowaniem zewnętrznym 
6.1. Zadania realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym 

Lp. Nazwa Projektu  

Wartość 
projektu 
ogółem 
[PLN] 

Wartość 
dofinansowania 

[PLN] 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Zakres projektu 

1. 

Rewitalizacja Miasta Jasła 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego 

17.415.300,11 9.414.305,06 
RPO WP 

na lata 2014-2021 
2019  r. 2022 r. 

1. Adaptacja budynku SP nr 2 w Jaśle na 
Centrum Techniki, Kultury 
i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP). 

2. Wyposażenie CTKiP: 
a) Interaktywne wystawy edukacyjne, 
b) Wyposażenie meblowe  

i multimedialne 
3. Modernizacja Placu Żwirki i Wigury oraz 
przyległych odcinków ulic: Bednarskiej, 
Karmelickiej i Czackiego w Jaśle. 

4. Przebudowa ul. Czackiego. 
5. Budowa drogi rowerowej na odcinku 
ul. Czackiego - Park Miejski - Ogródek 
Jordanowski. 
6. Prace budowlano-konserwatorskie przy 
Glorietce w Parku Miejskim. 
7. Utworzenie ekologicznej ścieżki 
edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz 
historycznej ścieżki edukacyjnej w Parku 
Miejskim. 
8. Budowa monitoringu wizyjnego na 
obszarze rewitalizowanym. 
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Lp. Nazwa Projektu  

Wartość 
projektu 
ogółem 
[PLN] 

Wartość 
dofinansowania 

[PLN] 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Zakres projektu 

2. 

Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł 
ciepła w domach 
prywatnych na terenie 
gmin należących do ZGDW 
- Projekt 3.3.1 

17.723.514,72, 
w tym wartość 

projektu Miasta 
Jasła stanowi 

kwota 
6.306.668,92 

13.860.430,23, 
w tym wartość 

dofinansowania 
dla Miasta Jasła 
stanowi kwota 
4.940.091,75 

RPO WP 
na lata 2014-2021 

2019 r. 2022 r. 

Wymiana starych źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych, opalanych 
węglem na kotły gazowe, kotły na biomasę 
i węzły cieplne oraz węzły cieplne 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych na 
terenie 8 gmin należących do ZGDW, w tym 
zakres Miasta Jasła obejmuje wymianę 
starych źródeł ciepła opalanych węglem na 
kotły gazowe w 231 gospodarstwach oraz 
8 kotłów na biomasę, a także 11 węzłów 
ciepłowniczych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. 

3. 

Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł 
ciepła w domach 
prywatnych na terenie 
gmin należących do ZGDW 
– Projekt 3.3.2 

1.833.036,00, 
w tym wartość 

projektu Miasta 
Jasła stanowi 

kwota 
296.924,62 

1.328.071,60, 
w tym wartość 

dofinansowania 
dla Miasta Jasła 
stanowi kwota 

212.485,53 

RPO WP 
na lata 2014-2021 

2019 r. 2022 r. 

Wymiana starych źródeł ciepła opalanych 
węglem na kotły węglowe V kl, eko design 
w gospodarstwach domowych na terenie 
7 gmin należących do ZGDW, w tym zakres 
Miasta Jasła obejmuje wymianę starych 
źródeł ciepła opalanych węglem na kotły 
węglowe V kl, eko design (W1) 
w 8 gospodarstwach.  

4. 

Realizacja inwestycji 
w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury 
na terenie gmin należących 
do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki 

12.173.767,81 
w tym wartość 

projektu Miasta 
Jasła stanowi 

kwota 
3.414.338,21 

11.462.950,78 
w tym wartość 

dofinansowania 
dla Miasta Jasła 
stanowi kwota 
2.690.517,18 

Mechanizm 
Finansowy 

Europejskiego 
Obszaru 

Gospodarczego 
2014-2021 

2022 r. 2023 r. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków 
MF EOG w partnerstwie ze ZGDW. Miasto 
Jasło planuje m.in.: przebudowę Placu 
Inwalidów Wojennych wraz z pasażem, 
zagospodarowanie terenu przy Winnicy 
Miejskiej, zielone przystanki) 
z uwzględnieniem działań podnoszących 
świadomość na temat łagodzenia zmian 
klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez 
realizację działań edukacyjno-
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Lp. Nazwa Projektu  

Wartość 
projektu 
ogółem 
[PLN] 

Wartość 
dofinansowania 

[PLN] 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Zakres projektu 

informacyjnych. W ramach projektu 
przewidziane są również zbiorniki na 
deszczówkę dla mieszkańców. W grudniu 
2021 r. ZGDW, jako Lider Projektu podpisał 
umowę o dofinansowanie. 

5. 

Rozbudowa i modernizacja 

Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Jaśle 

przy ul. Żniwnej 

9.290.130,00 4.525.527,56 

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko 
2014-2020 

2021 r. 2022 r. 

1. Rozbudowa budynku administracyjno – 
socjalnego. 
2. Budowa hali magazynowo – 
gospodarczej, dwóch ramp 
rozładunkowych, boksów betonowych, 
myjni ręcznej. 
3. Budowa placów, parkingu 
samochodowego, dróg manewrowych 
4. Instalacje sanitarne i elektryczne, 
ogrodzenie terenu. 
5. Wyposażenie PSZOK w urządzenia, 
maszyny i narzędzia oraz meble i regały. 
6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
(nieruchomości prywatne, tereny publiczne, 
istniejące wiaty śmietnikowe). 
7. Wdrożenie systemu monitorującego 
(wyposażenie pojemników w chipy do ich 
identyfikacji oraz śmieciarek w czytniki). 
8. Działania informacyjno-promocyjne 
(ulotki, piknik ekologiczny, filmy 
promocyjno-edukacyjne, tablice 
informacyjne w wiatach, tablice 
informacyjne, pamiątkowe). 
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Lp. Nazwa Projektu  

Wartość 
projektu 
ogółem 
[PLN] 

Wartość 
dofinansowania 

[PLN] 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Zakres projektu 

6. 

„Odnawialne źródła energii 

w Jaśle. Instalacje w 

domach prywatnych” 

7.834.352,50 4.885 825,00 RPO WP 
na lata 2014-2020 

2022 r. 2023 r.  

Wykonanie instalacji OZE w budynkach 
mieszkalnych na terenie Miasta Jasła, tj.: 

a) instalacji kolektorów słonecznych, 
b) instalacji fotowoltaicznych, 
c) montaż kotłów na biomasę. 

 

6.2. Opracowane projekty i złożone wnioski o dofinansowanie  

Lp. Nazwa Projektu  

Wartość 
projektu 
ogółem 
[PLN] 

Wartość 
dofinansowania 

[PLN] 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
projektu 

Termin 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Zakres projektu 

1. 
Zielony transport publiczny 
w Jaśle 

14.567.481,00 11.317.161,00 
Narodowy Program 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

2024 r. 2025 r. 

Zakup 6 szt. zeroemisyjnych autobusów 
elektrycznych o długości ok. 8,6 m dla Miasta 
Jasła oraz 3 szt. dwustanowiskowych 
ładowarek do ładowania autobusów. 
Wykonanie przyłącza elektrycznego 
o odpowiedniej mocy. Złożony wniosek 
o dofinansowanie przeszedł pozytywną 
ocenę formalną. 

2. 
„Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 

503.538,00 503.538,00 

PO Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 

Projekt grantowy 
„Wsparcie dzieci 

z rodzin 
pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR” 

2022 r. 2022 r. 

Zakup 195 szt. sprzętu komputerowego: 
162 laptopów, 5 tabletów, 28 komputerów 
stacjonarnych dla uczniów 
zakwalifikowanych do udziału w konkursie. 
Otrzymano dofinansowanie i początkiem 
2022 r. zawarto umowę. 
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7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 
 

Poniższa tabela przedstawia informacje o osobach zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2021 roku. 
 

L.p. Nazwa jednostki Imię i nazwisko Czas trwania 

umowy 

Tryb 

powołania 

1.  Szkoła Podstawowa nr 4 
im. ks. bp Ignacego 
Krasickiego w Jaśle 

Lech Polak od 01.09.2021 r. 
do 31.08.2026 r. 

Konkurs 

2.  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 01.09.2021 r. 
do 31.08.2023 r. 

Przedłużenie 
powierzenia 
funkcji 
dyrektora 

3.  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 01.09.2021 r. 
do 31.08.2023 r. 

Przedłużenie 
powierzenia 
funkcji 
dyrektora  

Izabela Skóra od 01.01.2022 r. 
do 31.08.2022 r. 

Powierzenie 
obowiązków 

4.  Przedszkole Miejskie nr 1 
w Jaśle 

Halina 
Czyżowska 

od 01.09.2021 r. 
do 31.08.2023 r. 

Przedłużenie 
powierzenia 
funkcji 
dyrektora 

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

Marta Mosoń 
 

od 01.09.2021 r. 
do 31.08.2023 r. 

Przedłużenie 
powierzenia 
funkcji 
dyrektora 
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C. Realizacja zadań w sferze władztwa i zarządzania 
 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych 
 

W 2021 roku BMJ wydał dwa nowe niżej wymienione upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu. 

L.p. Nr 
upoważnienia 

Imię i nazwisko 
osoby 
upoważnionej 

Nazwa 
jednostki 

Podstawa prawna Zakres upoważnienia Data 
wydania 

1.  OiK.0052.10.2021 Małgorzata 
Adamska – Chmiel  

Zastępca 
Burmistrza 
Miasta Urząd 
Miasta w Jaśle 

Art. 39 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021, poz.1372) 

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

02.08.2021 r. 

2.  OiK.0052.14.2021 Elżbieta Wal  Pracownik MOPS Zarządzenie Nr 
V/117/2021 Burmistrza 
Miasta Jasła z dnia 19 
października 2021 r. 

Do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 
celów przyznania dodatku mieszkaniowego oraz do 
wydawania decyzji w sprawach dodatku 
mieszkaniowego 

19.10.2021 r. 

 
W 2021 roku Burmistrz Miasta Jasła lub osoby przez niego upoważnione wydały łącznie 38.144 decyzje administracyjne. 

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie wydanych w 2021 roku decyzji administracyjnych. 

 

NAZWA  

komórki organizacyjnej  

DECYZJE [szt.] ODWOŁANIA [szt.] 

Wydane Uchylone W terminie 
wydłużonym 

Wniesione 
odwołania 

Pozytywne dla 
interesanta  

Utrzymujące w mocy 
decyzję I instancji 

Urząd Stanu Cywilnego 28 0 0 0 0 0 

Wydział Spraw Obywatelskich 23 0 0 0 0 0 

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw 
Społecznych 

225 0 0 0 0 0 
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NAZWA  

komórki organizacyjnej  

DECYZJE [szt.] ODWOŁANIA [szt.] 

Wydane Uchylone W terminie 
wydłużonym 

Wniesione 
odwołania 

Pozytywne dla 
interesanta  

Utrzymujące w mocy 
decyzję I instancji 

Wydział Oświaty 17 1 0 1 1 0 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 

63 1 0 3 1 2 

Wydział Architektury 141 0 141 1 0 1 

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat 
Lokalnych 

21547 1012 40 9 4 5 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

31 273 0 0 0 0 

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska 223 0 0 0 0 0 

Wydział Gospodarki Komunalnej 28 0 0 0 0 0 

MOPS 15.580 438 0 154 68 78 

RAZEM  38.144 568 181 1684 74 86 

 

                                                      
2 Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego lub od nieruchomości na dany rok zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej. Zmiany te wynikają m.in ze sprzedaży 

gruntu/budynku, z nabycia gruntu/budynku, zmiany właściciela gruntu/ budynku, zmiany klasyfikacji gruntu. 
3 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. 
4 W 8 -u przypadkach postępowanie zostało umorzone lub zostało pozostawione bez rozpatrzenia. 
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Podsumowanie 

Poniższa tabela pokazuje zestawienie wydanych decyzji administracyjnych wydanych z upoważnienia BMJ w latach 2018 – 2021. 

Rok Liczba wydanych decyzji Liczba wniesionych odwołań 
(% wydanych) 

Liczba odwołań pozytywnie 
rozstrzygniętych dla interesanta 

(% wniesionych odwołań) 

2018 40.216 99 (0,25) 60 (60,6) 

2019 42.299 101 (0,23) 83 (82,2) 

2020 38.476 157 (0,41) 89(56,7) 

2021 38.144 168 (0,44) 74 (44,0) 

 

W 2021 roku wystąpił niewielki (ok. 1%) spadek liczby wydanych decyzji w stosunku do roku poprzedniego. Odsetek złożonych odwołań był na 

poziomie roku ubiegłego. W dalszym ciągu utrzymuje się malejąca tendencja dotycząca odsetka odwołań pozytywnie rozstrzygniętych na korzyść 

interesanta, co świadczy o coraz lepszej jakości wydawanych decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Jasła. 
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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 2021 r. poz. 2735 ze zm.; dział VIII); 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r., Nr 5, poz. 46); 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j. ze zm.); 

4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870); 
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. 

 
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 BMJ i gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. RMJ realizuje 
swoje zadania za pośrednictwem Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji utworzonej na 
podstawie Uchwały RMJ Nr II/8/2018 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 
W 2021 r. do UM w Jaśle nie wpłynęła żadna skarga.  

2.3.2. Wnioski 
Wniosków nie odnotowano. 

2.3.3. Petycje 
W 2021 r. do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęły 2 petycje. Petycje dotyczyły nauki i edukacji 
zdalnej oraz likwidacji na terenie Miasta Jasła obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią 
COVID-19. Petycje rozpatrywał Burmistrz Miasta Jasła (1) oraz Rada Miejska Jasła (1). 

2.3.3.1. Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Jasła. 
BMJ rozpatrzył petycję w sprawie skierowanej przeciwko nauce i edukacji zdalnej, która 

została wniesiona przez rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do jasielskich placówek 

oświatowych. Petycja została załatwiona zgodnie z kompetencją. 

2.3.3.2. Petycje rozpatrzone przez Radę Miejską Jasła. 
Petycja wniesiona przez Fundację (wyłączenie jawności podmiotu wnoszącego petycję) 

dotycząca likwidacji na terenie Miasta Jasła obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią 

COVID-19 została rozpatrzona na sesji RMJ, która odbyła się 07.03.2022 r. 

 



Strona 27 z 160 
 

 

 

Pełna informacja dotycząca petycji złożonych w 2021 r. wraz z treściami petycji oraz 
informacjami o sposobie ich załatwienia, została opublikowana na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w BIP w zakładce Petycje. 
Podsumowanie 

W 2021 roku nie złożono żadnych skarg i wniosków. W 2020 roku było złożonych 6 skarg i nie 
było żadnych wniosków. Natomiast petycji złożono o sześć mniej w stosunku do roku 
poprzedniego. Obydwie petycje rozpatrzone zostały w terminie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, przy zachowaniu pełnej transparentności. 
 
 
3. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta 
 

W 2021 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.  
Informacja o aktualnym składzie osobowym organów spółek (Zarząd, RN, ZW) oraz 
kompetencjach (zakresach działania) tych organów zamieszczona jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
 

3.1. Podstawa prawna 
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Jasła odbywało się w 2021 roku 
w oparciu poniższe akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. 
ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 t.j.); 
3) Zarządzenie BMJ Nr IV/168/2015 z dnia 31.12.2015 r. - Zasady sprawowania nadzoru 

właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła, ze zmianami, 
uchylone Zarządzeniem BMJ Nr V/29/2021 z dnia 19.02.2021 r. - Zasady sprawowania 
nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła 

4) Zarządzenie BMJ Nr IV/51/2017 z dnia 14.03.2017 r. - Zasady wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła ze zmianami, uchylone 
Zarządzeniem BMJ Nr V/28/2021 z dnia 19.02.2021 r. - Zasady wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła 

 
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 (ZW) Spółek oraz 
poprzez powoływanie członków Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek. 
 

http://www.jaslo.pl/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html


Strona 28 z 160 
 

 

 

3.2.1. Działania Burmistrza, jako Zgromadzenie Wspólników Spółek 
W 2021 roku Burmistrz 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 
08.03.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wniesienie aportu do spółki MPEC Sp. z o.o. 
15.03.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody 
na zaciągnięcie zobowiązania w postaci pożyczki z NFOŚiGW w W-wie, niezbędnej do 
sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową 
i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” w ramach programu priorytetowego 
Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż i na zabezpieczenie jej zwrotu oraz wyrażenia zgody na 
przyjęcie dofinansowania. 
28.04.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie: zmiany Aktu 
Założycielskiego Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. Zmiany 
dotyczyły dodania do przedmiotu działalności spółki dwóch kodów PKD, a to: 81.29.Z 
Pozostałe sprzątanie oraz 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 
terenów zieleni. 
12.05.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody 
na zaciągnięcie zobowiązań w postaci pożyczek z NFOŚiGW w W-wie i zaciągnięcia zobowiązań 
na zabezpieczenie ich zwrotu oraz udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania w formie 
dotacji na realizację projektów inwestycyjnych. Uchwały dotyczyły pożyczki niezbędnej do 
sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazowych kotłów wodnych w Jaśle” oraz 
zadania pn.: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu 
ciepłowniczego w Jaśle” w ramach programu priorytetowego Ciepłownictwo Powiatowe- 
pilotaż. 
18.05.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie: podwyższenia 
kapitału zakładowego oraz zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, a także przyjęcia tekstu 
jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. Zmiana Aktu Założycielskiego dotyczyła 
podwyższenia o kwotę 150 tys. zł kapitału zakładowego Spółki, poprzez utworzenie 300 
nowych udziałów - równych i niepodzielnych, o wartości po 500 zł każdy. Na mocy 
wprowadzonych zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.977.500,00 zł i dzieli się na 123.955 
udziałów o równej wartości – po 500,00 zł. 
21.05.2021 r. odbyło się ZZW Spółki, na którym BMJ w ramach swoich kompetencji podjął 
uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 
oraz o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki za 2020 r . 
Zatwierdzone przez ZZW Spółki dane przedstawiają się następująco: 

1. Kapitał własny Spółki na 31.12.2020 r. –    71.197.803,50 zł; 
2. Suma aktywów Spółki na 31.12.2020 r. – 112.860.379,91 zł; 
3. Zysk Spółki za 2020 r. – 293.682,41 zł przeznaczony w całości na zasilenie kapitału 

zapasowego. 
09.11.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie na rzecz Spółki prawa wieczystego użytkowania działek 
o numerach ewidencyjnych 397/6,218/4, 213/3, 215/2,217/2 i 222/2 obręb 20 Podzamcze 
będących własnością Miasta Jasła.  
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Prognozowany wynik finansowy Spółki za 2021 rok, to zysk w wysokości 2 mln 966 tys. zł. 
Dane dotyczące 2021 roku będą opublikowane do końca czerwca 2022 roku. 
Dane dotyczące wyników finansowych Spółki są publikowane corocznie, po odbyciu ZZW 
Spółki, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
 
2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych 

Sp. z o.o. w Jaśle 
28.06.2021 r. odbyło się ZZW Spółki, na którym BMJ w ramach swoich kompetencji podjął 
uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2020, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 
r., w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 r. oraz o udzieleniu absolutorium 
członkom organów spółki za 2020 r. i powołaniu członków Rady Nadzorczej na XI 
kadencję. 
Zatwierdzone przez ZZW Spółki dane przedstawiają się następująco: 

1. Kapitał własny Spółki na 31.12.2020 r. –    9.854.412,86 zł; 
2. Suma aktywów Spółki na 31.12.2020 r. – 19.576.490,22 zł; 
3. Zysk Spółki za 2020 r. – 484.758,17 zł. przeznaczony w całości na zasilenie kapitału 

zapasowego. 
28.09.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany stawek 
czynszu dla zasobu mieszkaniowego TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle. 
27.12.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyznania 
odprawy emerytalnej dla Prezesa Zarządu Spółki Leszka Kmiecika. 
Prognozowany wynik finansowy Spółki za 2021 rok, to zysk w wysokości 488 tys. zł. 
Dane dotyczące 2021 roku będą opublikowane do końca czerwca 2022 roku. 
Dane dotyczące wyników finansowych Spółki są publikowane corocznie, po odbyciu ZZW 
Spółki, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
 
3) Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 
16.06.2021 r. odbyło się ZZW Spółki, na którym BMJ w ramach swoich kompetencji podjął 
uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. 
oraz o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki za 2020  r. 
Zatwierdzone przez ZZW Spółki dane przedstawiają się następująco: 

1. Kapitał własny Spółki na 31.12.2020 r. –   1.979.234,93 zł; 
2. Suma aktywów Spółki na 31.12.2020 r. –  3.115.361,41 zł; 
3. Zysk Spółki za 2020 r. – 163.107,48 zł przeznaczony w całości na zasilenie kapitału 

zapasowego Spółki. 
17.07.2021 r. odbyło się NZW Spółki, na którym podjęto uchwały w sprawie zmiany Aktu 
Założycielskiego Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. 
 
Prognozowany wynik finansowy Spółki za 2021 rok, to zysk w wysokości 159 tys. zł. 
Dane dotyczące 2021 roku będą opublikowane do końca czerwca 2022 roku. 
Dane dotyczące wyników finansowych Spółki są publikowane corocznie, po odbyciu ZZW 
Spółki, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie 

http://www.jaslo.pl/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html
http://www.jaslo.pl/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html
http://www.jaslo.pl/
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Informacji Publicznej w zakładce Spółki Miasta Jasła. 
 

3.2.2. Powoływanie i odwoływanie członków Rad Nadzorczych Spółek  
W 2021 roku, w związku z przejściem na emeryturę Prezesa Zarządu nastąpiła zmiana na tym 
stanowisku w spółce TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle. 
Informacja o aktualnym składzie osobowym RN 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 oraz zestawiona w poniższej tabeli. 
 
 

Nazwa spółki 
Skład osobowy 

Zarządu 
Skład osobowy Rady 

Nadzorczej 

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

Robert Dobosz 
Prezes Zarządu 

1. Andrzej Cholewiak 
2. Michał Sołtys 
3. Elżbieta Stec 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle 

Paweł Zawada 
Prezes Zarządu 

1. Jacek Dietl 
2. Jan Krąg 
3. Marcin Kurowski 
4. Bogusław Pięta 
5. Sylwia Piotrowska 
6. Stanisław Sławniak 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 
Administrator Budynków Komunalnych  

Sp. z o.o. w Jaśle 

Krzysztof 
Topolski 
Prezes Zarządu 

1. Adam Dachowski 
2. Tomasz Stukus 
3. Elżbieta Spólnik  

 
Podsumowanie 
Organy zarządzające i nadzorcze Spółek Miasta Jasła przedkładały BMJ za poszczególne 
kwartały 2021 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, jak na pandemiczne warunki stabilna. Zarządy spółek 
oraz organy nadzorcze w pełni realizowały zadania określane przez właściciela.  
 
 

https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html
http://www.jaslo.pl/
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mks/miejska-komunikacja-samochodowa-w-jasle.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mks/miejska-komunikacja-samochodowa-w-jasle.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/mpgk/miejskie-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/tbs-abk/towarzystwo-budownictwa-spolecznego-abk.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/tbs-abk/towarzystwo-budownictwa-spolecznego-abk.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/tbs-abk/towarzystwo-budownictwa-spolecznego-abk.html
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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 2021 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. 

Podsumowanie realizacji SRMJ na lata 2007-2020 dostępne jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany. 

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 (KT WP) wpisany został projekt „Jasielska Strefa 
Usług Publicznych”, obejmujący najistotniejsze przedsięwzięcia zdefiniowane 
w ZSŚUP na kwotę pond 364 mln zł. RPO WP nie przewidywał żadnego 
preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w KT WP. Na miarę możliwości 
Miasto Jasło, jaki i gminy, samodzielnie i w wąskim zakresie realizowały zadania 
ujęte w ZSŚUP. Miasto Jasło zrealizowało przedsięwzięcia: Inkubator 
Przedsiębiorczości, CTKiP, droga KG2, odnawialne źródła energii, Miasto Wiedzy. Nie 
osiągnięto 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. 

W 2021 roku w ramach LPR realizowano poniższe projekty: 
a) Społeczne: 
S-11. „Zielono mi w Jaśle” 
W ramach akcji „Pnącza dla jaślan” rozdano 1.000 roślin pnących w różnych odmianach oraz 
zorganizowano konkurs fotograficzny „Pnącza w obiektywie”. 

S-18. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego Etap 
VII 
Przeprowadzono szkolenia kadry dydaktycznej. Doposażono bazę dydaktyczną. 
Wprowadzono nowe metody kształcenia zawodowego dostosowane do wymogów 
transgranicznego rynku pracy. 

b) Infrastrukturalne: 
I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 

http://www.jaslo.pl/
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

W ramach projektu „Jasło- moje miasto, mój dom” będzie realizowane zadanie „Budowa CK 
w Jaśle – I etap”. Termin realizacji IV kwartał 2023 r. Rozpoczęto prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji projektowej.  

I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP 
Ukończono adaptację budynku SP nr 2 na CTKiP. Rozpoczęto wyposażanie Centrum 
w interaktywne wystawy edukacyjne. Utworzono ścieżki edukacyjne w Ogródku 
Jordanowskim (ekologiczna) i Parku Miejskim (historyczna). 

I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek Kwiatowa 
W 2021 roku poszerzono funkcje rekreacyjne obiektu. Wybudowano tężnię solankową. 
Teren w otoczeniu tężni został zagospodarowany poprzez ułożenie kostki betonowej. 
Wykonano również nowe schody. Teren dodatkowo oświetlono montując 5 latarni. Na 
jednej z nich zamontowano obrotową kamerę, która została włączona do sieci miejskiego 
monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Jasła. 

I-5. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych 
Przebudowano boisko sportowe przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 (os. Gamrat). 

I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 112 
Przeprowadzono, z pozytywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące budowy instalacji c.c.w. w budynku. 

I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 114  
Przeprowadzono, z negatywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.c.w. i budowy instalacji c.c.w. w budynku. 
Pomimo negatywnego wyniku konsultacji, planowane jest wykonanie kompleksowej 
modernizacji węzła c.o. 

I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 118 
Przeprowadzono, z pozytywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.w. i budowy instalacji c.c.w. w budynku. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 120 
Przeprowadzono, z pozytywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.w. i budowy instalacji c.c.w. w budynku. 

I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 122 
Przeprowadzono, z negatywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.c.w. i budowy instalacji c.c.w. budynku. Pomimo 
negatywnego wyniku konsultacji, planowane jest wykonanie kompleksowej modernizacji 
węzła c.o. 

I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 124 
Przeprowadzono, z negatywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.c.w. i budowy instalacji c.c.w. budynku. Pomimo 
negatywnego wyniku konsultacji, planowane jest wykonanie kompleksowej modernizacji 
węzła c.o. 

I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 128 
Przeprowadzono, z pozytywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.w. i budowy instalacji c.c.w. w budynku. 

I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwa 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126 
Przeprowadzono, z negatywnym efektem, konsultacje wśród mieszkańców budynku 
dotyczące zmiany systemu przygotowania c.c.w. i budowy instalacji c.c.w. budynku. Pomimo 
negatywnego wyniku konsultacji, planowane jest wykonanie kompleksowej modernizacji 
węzła c.o. 

I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie 
Jasielskim - etap I 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

Wybudowano boisko do piłki ręcznej przy Zespole Szkół Technicznych w Jaśle. Złożono 
wniosek o dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu 
Jasielskiego''. Projekt został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej. 

I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie 
Jasielskim - etap II 
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynków oświatowych 
Powiatu Jasielskiego''. Projekt został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej. 

I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie 
Jasielskim - etap III 
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynków oświatowych 
Powiatu Jasielskiego''. Projekt został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej. 

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

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

W Strategii w zakresie skutecznego rozwoju polityki społecznej w Mieście 
Jaśle zdefiniowano pięć celów strategicznych, w ramach których określono 
cele operacyjne oraz działania przewidziane do ich realizacji. Realizacja 
poszczególnych działań została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie 
5.2.II. – Realizowane przez MOPS Strategie i Programy. 

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

Uchwała RMJ 
Nr XL/344/2021 
z dnia 25.01.2021 r. 

Program jest jednym z dokumentów operacyjnych Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024. Realizacja zadań 
związanych ze wsparciem rodziny w budowaniu pozytywnych relacji 
sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie 5.2.II. – 
Realizowane przez MOPS Strategie i Programy. 

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

Uchwała RMJ 
Nr XLVIII/423/2021 
z dnia 23.08.2021 r. 

Głównym założeniem Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
i aktywizacja seniorów, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, 
podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz integracja międzypokoleniowa. 
Program określa również zadania mające na celu przystosowanie 
infrastruktury do potrzeb osób starszych. Realizacja przedsięwzięć w ramach 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

Programu została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie 6. - Współpraca 
z jednostkami pomocniczymi i wspieranie aktywności obywatelskiej 

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

Uchwała RMJ 
Nr XXXVII/318/2020 
z dnia 14.12.2020 

Program jest jednym z dokumentów operacyjnych Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024. W Programie 
określono cele dla czterech obszarów zgodnych z określonymi w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 
Realizacja zadań w poszczególnych obszarach została opisana w niniejszym 
Raporcie w punkcie 5.2.II. – Realizowane przez MOPS Strategie i Programy. 

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. 

Program jest jednym z dokumentów operacyjnych Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024. W 2021 roku 
dyrektorzy szkół i przedszkoli nie złożyli wniosków w przedmiotowej sprawie.  

9.  Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 rok 

Uchwała RMJ  
Nr XXXV/311/2020 
z dnia 23.11.2020 r. 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie uzależnianiem i innym 
zachowaniom ryzykownym, dawanie specjalistycznego wsparcia, dbanie 
o dobre relacje i zdrowie mieszkańców. W Programie zdefiniowano 4 obszary, 
w których określono cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia do ich realizacji. 
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została opisana w niniejszym 
Raporcie w punkcie 4. – Ochrona zdrowia. 

10.  Program Współpracy Miasta Jasła 
z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wym. w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. 

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

Celem Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności 
w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Jasła. 
W Programie zapisano katalog priorytetowych zadań publicznych, których 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
lata 2019-2021 

z późniejszymi 
zmianami. 

realizacja została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie 4. – Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi. 

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

Uchwała RMJ 
Nr XVIII/187/2015 
z dnia 28.12.2015 r. 
z późniejszymi 
zmianami. 

W I kwartale 2021 r. podjęto prace nad przygotowaniem Planu na lata 2021-
2025. Zadania zrealizowane w ramach Planu zostały opisane w niniejszym 
Raporcie w punkcie 7. – Ochrona środowiska. 

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

Uchwała RMJ 
Nr XXXVII/316/2020 
z dnia 14.12.2020 r. 

Zadania zrealizowane w 2021 r. w ramach Strategii zostały opisane 
w niniejszym Raporcie w punkcie 7. – Ochrona środowiska.  

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

Uchwała RMJ 
Nr XXXV/300/2020 
z dnia 26.10.2020 r. 

W 2021 roku w ramach Planu realizowane były zadania inwestycyjne 
i modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zostały opisane 
w niniejszym Raporcie w punkcie 2. – Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie 
ścieków. 

14.  Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Jasła w 2021 roku 

Uchwała RMJ 
Nr XLII/362/2021 
z dnia 22.03.2021 r. 

W Programie określono dziewięć zadań ukierunkowanych na zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła oraz na opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi. Zrealizowane w 2021 roku zadania zostały opisane 
w niniejszym Raporcie w punkcie 5. – Utrzymanie czystości i porządku. 

15.  Program polityki zdrowotnej na 
lata 2020-2022 obejmujący 
szczepienia przeciwko grypie dla 

Uchwała RMJ 
Nr XXIX/247/2020 
z dnia 25.05.2020 r. 

W 2021 r. środki przeznaczone na realizację programu zostały wykorzystane 
w 73 %. W związku ze znacznym wzrostem kosztów realizacji szczepień 
w 2020 i 2021 roku w dużym stopniu zmniejszyła się liczba osób 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

osób z grupy podwyższonego 
ryzyka powyżej 60 roku życia  

zaszczepionych. Realizacja Programu została opisana w niniejszym Raporcie 
w punkcie 4. – Ochrona zdrowia. 

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

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

Realizacja Programu w 2021 r. została opisana w niniejszym Raporcie 
w punkcie 1. – Edukacja publiczna. 

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

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

W Programie określono 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. Realizacja Programu w 2021 r. została opisana w niniejszym 
Raporcie w punkcie 10. – Budownictwo mieszkaniowe. 

 
W 2021 roku BMJ przedłożył RMJ opracowane projekty wieloletnich dokumentów strategicznych. RMJ w drodze uchwał przyjęła następujące 
dokumenty: 

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

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

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

4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2021 roku. 

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

trzyletnich). 

Ponadto kontynuowano prace przy nw. dokumentach strategicznych: 
1. Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030 (prace rozpoczęto w 2019 roku). 

W kwietniu 2022 r. RMJ podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia SRMJ na lata 2021 – 2030.  
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2021-2025 (prace rozpoczęto w I kwartale 2021 roku). 
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Początkiem lipca 2021 r. Miastu Jasło przyznano 3,521 mln euro z Funduszy Norweskich na dofinansowanie projektu „Jasło – moje miasto, mój 
dom” złożonego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” (dofinansowanie wynosi 100%). Pierwotnie planowano dotację dla 15 miast po 10 mln 
euro każda. Ostatecznie przyznano dotacje dla 29 miast. Zadania zostały określone w dwóch programach: Plan Rozwoju Lokalnego (PRL), Plan 
Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) i ujęte w czterech poniższych obszarach: 
Obszar gospodarczy: 

1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy (organizacja staży zawodowych). 
2. Ścieżki kariery szyte na miarę (doradztwo w zakresie doskonalenia zawodowego). 
3. Miejski design (ławeczka „Dudusia”, montaż lunety widokowej na winnicy miejskiej). 
4. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (m.in. warsztaty dla mieszkańców). 
5. Dni przedsiębiorczości (m.in. spotkanie wystawienniczo-targowe, study tour). 

Obszar społeczny: 
1. Realizacja programu Jasło Miasto wiedzy (kontynuacja działań i wprowadzenie kolejnych zadań, m.in.: Jasielskie Towarzystwo Naukowe, 

Jasielski Bon Szkoleniowy, Jasielski Bank Czasu Młodych). 
2. Utworzenie centrum wspierania aktywności organizacji pozarządowych (utworzenie dedykowanego miejsca, szkolenia, wsparcie 

merytoryczne). 
3. Centrum Aktywnego Seniora – część inwestycyjna i nie inwestycyjna (utworzenie miejsca dla seniorów – zapewnienie wsparcia oraz 

pomocy, w tym wsparcia specjalistycznego). 
Obszar środowiskowy: 

1. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna i nie inwestycyjna (wymiana 
starych źródeł ciepła na kotły gazowe, edukacyjne warsztaty ekologiczne). 

2. Budowa drogi 5KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przedsięwzięcie inwestycyjne (budowa drogi z przebudową kolidującego 
uzbrojenia podziemnego). 

3. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle – przedsięwzięcie inwestycyjne (budowa – I etap, węzła przesiadkowego dla podróżnych 
korzystających z komunikacji zbiorowej lub prywatnej, przesiadających się na transport kolejowy i autobusowy – ul. Metzgera). 

4. Miasto to Ja (akcje tematyczne, turniej osiedlowy, flashmob, warsztaty śpiewu). 
5. Idziemy w Jasło (kawiarnia obywatelska, warsztaty kreatywne). 

Obszar inteligentnego zarządzania miastem: 
1. Wdrażanie działań w oparciu o narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowane przez OECD (m.in.: 

planowanie strategiczne, koordynacja działań pomiędzy wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi). 
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2. Kontrola pod kontrolą (szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne dla pracowników urzędu i jego jednostek). 
3. System komunikacji z mieszkańcami Jasła (opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego w wersji webowej i mobilnej 

umożliwiającego i rozwijającego dialog oraz wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem). 
4. Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – Czyli stawiamy na zrozumiałą komunikację (m.in.: opracowanie i stworzenie katalogu wzorów pism 

najczęściej kierowanych do urzędu przez klientów, opracowanie i wprowadzenie ujednoliconych dla każdego wydziału urzędu szablonu 
pism kierowanych do mieszkańców). 

5. Opracowanie programu dostępności dla Miasta Jasła (opracowanie zbioru wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować 
i realizować inwestycje, usługi, działania, tak, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko czy osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami). 

Partnerami miasta w kilku z nich są: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Fundacja Aktywna Galicja. 
Realizacja wszystkich zadań ma zakończyć się w kwietniu 2024 roku. 
 
Ponadto Miasto Jasło otrzymało dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie dokumentacji 
dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta. Dokumenty te będą powiązane z zadaniami, które miasto realizuje w ramach projektu 
„Jasło – moje miasto, mój dom”. Z otrzymanych środków przygotowanych zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, mieszkalnictwa, 
kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych. Przygotowana 
dokumentacja posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027.  
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowane: 

1. Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła. 
2. Miejska polityka mieszkaniowa. 
3. System zarządzania rozwojem miasta (Dokumentacja analityczna systemu, inwentaryzacja zieleni miejskiej i cyfryzacja dokumentów 

planistycznych). 
4. Strategia przemysłu czasu wolnego. 
5. Dokumentacja techniczna rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle. 
6. Wzmocnienie usług publicznych (Diagnoza zapotrzebowania na usługi, Diagnoza sposobów koordynacji, Diagnoza kapitału 

intelektualnego Jasła, Zintegrowania Strategia Świadczenia Usług Publicznych). 
Wartość przyznanych środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi: 2,951 mln zł (dofinansowanie wynosi 100%, z czego: 85% - 
Fundusz Spójności i 15% - budżet państwa). Planowane podpisanie umowy to rok 2022. 
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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., 24 lutego 2020 r. Studium obejmuje obszar całego miasta, a ustalenia w 
nim zawarte są wiążące dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

1.1. Zmiana Studium dla całego miasta 
Uchwałę Nr LXXII/743/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium RMJ 
podjęła w dniu 24 września 2018 r. Prace nad sporządzeniem projektu Studium prowadzone 
były w 2019 r. i 2020 r. Procedura została wstrzymana w 2020 r. w związku 
z ogłoszeniem 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w związku 
z aktualizacją przez RZGW nowych map zagrożenia powodziowego dla miasta Jasła, które 
zostały przekazane do stosowania w październiku 2020 r. Po wprowadzeniu nowych obszarów 
zagrożenia powodziowego projekt Studium został wysłany do ponownych uzgodnień 
i opiniowania. 22 września 2021 r. ogłoszono o ponownym wyłożeniu projektu Studium do 
publicznego wglądu w okresie od 30 września 2021 r. do 20 października 2021 r. oraz podano 
termin przeprowadzenia dyskusji publicznej na dzień 11 października 2021 r. Do 12 listopada 
2021 r. składane były uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie Studium. Wniesione uwagi 
zostały częściowo uwzględnione. W związku z powyższym już w 2022 roku projektant 
wprowadzi przedmiotowe zmiany do projektu Studium, który ponownie zostanie przesłany do 
opiniowania i uzgodnień przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie projekt Studium zostanie ponownie wyłożony 
do publicznego wglądu. Zakończenie prac przy projekcie Studium planowane jest w lipcu 2022 
roku. 
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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 
Z uwagi na trwające prace nad sporządzeniem Studium w 2021 r. nie podejmowano uchwał 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ wnioski złożone o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymagają wcześniejszej zmiany Studium. 

2.2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP, dyskusje publiczne 

1) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 23.04.2021 r. - 14.05.2021 r. 
projekt zmiany MPZP dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-
zachodnia”. Dyskusja publiczna odbyła się 10.05.2021 r. 

2) Ogłoszono ponownie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 28.07.2021 r. – 
18.08.2021 r. projekt zmiany MPZP dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część 
północno-zachodnia”. Dyskusja publiczna odbyła się 02.08.2021 r. 

3) Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: 26.11.2021 - 17.12.2021 r. projekt 
MPZP dla obszaru „Gajowa – cmentarz”. Dyskusja publiczna odbyła się 13.12.2021 r. 

2.3. Uchwalenie MPZP lub zmiany MPZP (3 uchwały) 

1) Uchwała Nr XL/338/2021 RMJ dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie MPZP dla obszaru 
„Gamrat – część północna”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 2 marca 2021 r. poz. 819. 

2) Uchwała Nr XLIV/387/2021 RMJ dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany MPZP dla obszaru 
„Gamrat – Nr 36”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 7 lipca 2021 r. poz. 2437. 

3) Uchwała Nr XLIX/429/2021 RMJ dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany MPZP dla 
obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”. Uchwała została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 18 października 
2021 r. poz. 3426. 

2.4. Teksty jednolite MPZP (5 uchwał) 
1) Uchwała Nr XL/339/2021 RMJ dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Grunwaldzka – Floriańska” Nr – 50. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
16 lutego 2021 r. poz. 626. 

2) Uchwała Nr XL/340/2021 RMJ dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie MPZP dla obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle (zawartego 
pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki 
Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki Nr 6/22), w granicach określonych 
Uchwałą Nr XXIV/228/96 RMJ z dnia 25 kwietnia 1996 r. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 16 lutego 2021 r. poz. 627. 

3) Uchwała Nr XLIX/430/2021 RMJ dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie MPZP „Rafineria – Nr 33”. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 4 października 2021 r. poz. 3264. 
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4) Uchwała Nr XLIX/431/2021 RMJ dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia fragmentu MPZP „RAFINERIA - Nr 33” 
dotyczącego odcinka drogi krajowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 4 października 2021 r. poz. 3265. 

5) Uchwała Nr LIII/481/2021 RMJ dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia MPZP "GAMRAT - Nr 36". Uchwała została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 15 grudnia 2021 r. 
poz. 4551. 

Na 31 grudnia 2021 r. w Mieście Jaśle obowiązywało 49 MPZP. Powierzchnia objęta MPZP 
wynosi 1.598 ha, co stanowi 43,6 % powierzchni miasta. Bardzo istotne znaczenie dla 
potencjalnych inwestorów ma fakt, że prawie 95% terenów przeznaczonych pod inwestycje 
posiada odpowiedni MPZP. W 2021 r. prace projektowe związane ze sporządzeniem lub 
zmianą MPZP prowadzone były na powierzchni ok. 184,23 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. 
 

2.5. Uchwały RMJ w sprawie zobowiązań finansowych na 2021 r. związane z MPZP 

i Studium 

1) Uchwała Nr LIII/432/2021 RMJ z dnia 27 września 2021 r. w sprawie upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta 
Jasła na 2021 r. (dotyczy sporządzenia MZP dla obszaru „Gajowa – cmentarz”). 

2) Uchwała Nr XLIX/433/2021 RMJ z dnia 27 września 2021 r. w sprawie upoważnienia BMJ 
do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie 
miasta na 2021 r (dotyczy sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru „Kochanowskiego”). 

3) Uchwała Nr LIII/482/2021 RMJ z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta 
na 2021 r (dotyczy sporządzenia Studium dla obszaru całego miasta). 
 

3. Sprawy administracyjne 
 
W przypadku braku MPZP określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 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. Ustalenia 
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie 
muszą być zgodne z ustaleniami Studium. 
W 2021 r. w Wydziale WA sporządzono (wydano) 141 decyzji administracyjnych, w tym: 

a) 93 decyzje o warunkach zabudowy, 
b) 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
c) 10 decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, 
d) 11 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 
e) 10 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. 

http://www.jaslo.pl/
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Ponadto wydano 8 postanowień o zawieszeniu i podjęciu postępowania w sprawach 
warunków zabudowy oraz sporządzono i wydano 248 wypisów i wyrysów z MPZP 
i Studium. Na podstawie MPZP i Studium wydano: 

a) 182 zaświadczenia lub pisma o braku MPZP, 
b) 6 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z MPZP. 

 
4. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana została na podstawie art. 8 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarządzeniem BMJ Nr 69/2018 z dnia 
14 grudnia 2018 r. 27 stycznia 2021 r. BMJ wydał Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 68/2018 w związku ze zmianą składu osobowego MKU-A.  
W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia MKU-A w trybie zdalnym (08.01.2021 r., 15.02.2021 r., 
7.04.2021r.) w sprawie wydania opinii do projektów MPZP, sporządzanych w 2021 r. (jedna 
komisja dotyczyła MPZP dla obszaru „Kochanowskiego”, a dwie komisje zmiany MPZP dla 
obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”). 
 
Podsumowanie 
Najważniejszym dokumentem planistycznym zaplanowanym do sporządzenia w 2021 r. była 
zmiana Studium, obejmująca teren całego miasta, realizowana w oparciu o uchwałę RMJ 
z 24.09.2018 r. Prace projektowe związane ze zmianą Studium rozpoczęły się w styczniu 2019 
r. Prace te wielokrotnie wstrzymywano. Było to spowodowane przez: - negatywne 
uzgodnienie projektu Studium przez RZGW Wody Polskie, stan epidemii COVID 19, nowe mapy 
zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego(MRP), zmiany w ustawie 
samorządowej w zakresie opracowywania strategii rozwoju (art. 10e.). Na maj 2022 roku 
planowane jest zakończenie prac przy projekcie Studium. 
W 2021 r. opracowano i uchwalono dwie zmiany MPZP oraz uchwalono jeden nowy plan. 
W większości zmiany obejmowały tereny przewidziane pod usługi, produkcję, w związku ze 
zgłoszonymi potrzebami inwestorów i przedsiębiorców oraz na wniosek Starostwa 
Powiatowego w Jaśle pod lokalizację lądowiska dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.  
W oparciu o indywidualnie składane wnioski w sprawie sporządzenia lub zmianę MPZP 
w 2021 r. przygotowano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planów 
miejscowych, ale ze względu na niezgodność planowanych rozwiązań z obowiązującym 
Studium dopiero po uchwaleniu nowego dokumentu zostaną przygotowane uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planów. 
Natomiast zmiana zagospodarowania terenu w większości następowała poprzez wydawanie 
indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego na wnioski indywidualnych wnioskodawców i instytucji. 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 BMJ musi wydać decyzję 
określającą warunki zabudowy niezgodną ze Studium, czyli z dokumentem planistycznym 
przyjętym w drodze uchwały przez RMJ. Wszelkie próby uwzględniania w decyzji o warunkach 
zabudowy, kierunków zagospodarowania określonych w Studium, często bardzo istotnych dla 
rozwoju miasta, są kwestionowane 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 2021 roku 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 4.525 m.b. dróg 
znajdujących się pod zarządem BMJ, jak również wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej 
długości 1.684 m.b. Wykonano również 11 szt. miejsc postojowych (2019 r. – 31 szt.; 2020 r. – 
12 szt.). 
Poniżej przedstawiono zestawienie wykonanych zadań w latach 2019-2021. 

 

W 2021 r. m.in. rozpoczęto drugi etap budowy dróg na osiedlu Na Kotlinę, tj. ulic: Mendysa, 
Uroczej, Pogodnej, Widokowej i Górskiej w ramach zadania pn.: „Budowa gminnych dróg na 
osiedlu Na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3, KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia ulicznego – Etap II”. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wartość zadania to 2 mln 147 tys. zł. 
 

1.1.2. Drogi powiatowe 
W 2021 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R 
Jasło – ul. Mickiewicza w km 2+840 – 3+794 na drodze do Gamratu”. Droga została uszkodzona 
w czerwcu 2020 roku w wyniku powodzi błyskawicznej. Część prac zrealizowano w 2020 roku. 
Z uwagi na występujące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz zagrożenie 
bezpieczeństwa mienia, Powiat Jasielski zdecydował o pilnej realizacji zadania z własnych 
środków. Ostatecznie koszt prac naprawczych zamknął się w kwocie 190 tys. zł. 
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W roku 2021 Powiat Jasielski uzyskał dotację z Funduszu Solidarności UE. Przyznana dotacja 
w kwocie 1 mln 157 tys. zł pozwoliła zrealizować roboty o łącznej wartości 1 mln 376 tys. zł, 
które objęły odbudowę korpusu drogi, likwidację przełomów typu ciężkiego oraz odbudowę 
nawierzchni i poboczy. Na realizację zadania pomocy finansowej udzieliło również Miasto Jasło 
w kwocie 180 tys. zł. 
W 2021 roku Powiat Jasielski wykonał brakujący odcinek drogi pomiędzy DW 992 a DK 28 za 
prawie 1 mln zł. Na realizację zadania Miasto Jasło udzieliło wsparcia finansowego na kwotę 
247 tys. zł. Odcinek drogi powiatowej 1850R o długości 140 m zyskał nowy pas prawoskrętu, 
który pozwala na sprawne ukierunkowanie potoku ruchu pojazdów w kierunku wschodnim. 
 

1.1.3. Drogi wojewódzkie 
W 2021 r. zakończono inwestycję drogową poprawiającą komunikację w mieście. Była to 
budowa połączenia DW 992 z DK 28, tj. budowa drogi od Ronda im. ks. K. Wojciechowskiego 
do Ronda im. A. Lazarowicza. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa 
połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego 
z korytarzami TEN-T”. Po stronie polskiej koszty wyniosły ponad 33 mln zł i były finansowane 
z funduszu EFRR Interreg V-A Polska Słowacja (16 mln 68 tys. zł) oraz ze środków 
Województwa Podkarpackiego (10 mln 541 tys. zł). Samorządy lokalne wydały 6 mln 437 tys. 
zł, w tym Powiat Jasielski 2 mln 247 tys. zł, a Miasto Jasło 4 mln 190 tys. zł. Po stronie słowackiej 
koszty wyniosły ponad 2 mln 471 tys. euro i obejmowały modernizację dwóch dróg: Raslavice-
Lapúchov-Stuľany i Stuľany- Kuková. 
 

1.2. Mosty 

W 2021 roku kontynuowano i zakończono realizację zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę 
Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle”. Wykonano obiekt 
trójprzęsłowy o konstrukcji z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostu. 
Całkowita długość mostu to 115 m. Na moście wykonano 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 mln 573 tys. zł, a otrzymanie dofinansowanie  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 4 mln 1 tys. zł. 
W 2021 Powiat Jasielski zrealizował zadanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz 
z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R”. Pozwoliło ono na stworzenie nowego 
połączenia drogowego, które dało możliwość przejazdu od południowej części Jasła do 
DK Nr 28, z ominięciem obciążonego ruchem centrum miasta i dalej do części przemysłowej. 
W ramach zadania wykonano drogi dojazdowe do nowego mostu. Drogi te posiadają 
utwardzone pobocze, klasę techniczną Z i kategorię ruchu KR35. Zapewnią włączenie mostu 
do istniejącej sieci dróg powiatowych i DK Nr 28. Z uwagi na tereny zagrożone lokalnymi 
podtopieniami, są one poprowadzone na nasypach. Koszt realizacji robót to 9 mln 759 tys. zł. 
 
 

                                                      
5 Kategoria ruchu, czyli obciążenie ruchem drogowym, określona jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 143 ze zm.). 
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1.3.  Ścieżki rowerowe  

W 2021 r. oddano do użytku odcinek DW 992 – od Ronda im. ks. K. Wojciechowskiego do 
Ronda im. A. Lazarowicza - przy której wybudowano ścieżkę rowerową o długości 2,1 km. 
W 2021 roku zakończono budowę dwóch etapów ścieżki rowerowej na terenie miasta 
biegnącej pomiędzy trzema obiektami rekreacyjno-sportowymi Miasta Jasła: MOSiR, Ogródek 
Jordanowski, Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. Wykonano: 

I. Etap – odcinek: MOSiR – ul. Słowackiego o długości 1,2 km o wartości 1 mln 82 tys. zł; 
II. Etap – odcinek: ul. Czackiego – Ogródek Jordanowski o długości 1,4 km (wykonany 

w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP”) o wartości 1 mln 951 
tys. zł. 

Do realizacji pozostaje III Etap – odcinek: Ogródek Jordanowski – Przystanek Kwiatowa 
o długości 637 m i planowanej wartości ok. 800 tys. zł. 
 

1.4. Dokumentacje techniczne 
W roku 2021 Miasto Jasło opracowało następujące infrastrukturalne dokumentacje 
projektowe: 

1) Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Budowa dojścia/dojazdu z publicznej drogi 
powiatowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym o nazwie roboczej 
Jasło-Sobniów” w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku 
Jasło-Nowy Zagórz”. Wartość zadania: 35 tys. zł. 

2) Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa aktywnych przejść dla pieszych 
na terenie Miasta Jasła na ulicach: 3 Maja, Kołłątaja i Floriańskiej. Wartość zadania: 
18 tys. zł. 

3) Uaktualnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Zabezpieczenie 
osuwiska przy ulicy Leśnej”. Wartość przedmiotu umowy 33 tys. zł.  

4) Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Grota 
Roweckiego, Szopena i Szkolnej”. Budowa ronda ma bezpośrednio wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość zadania to: 65 tys. zł. Miasto 
Jasło uzyskało wszelkie wymagane pozwolenia wymagane do rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

Ponadto zlecono wykonanie poniższej dokumentacji projektowej: 
Koncepcja odprowadzenia wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej część 
północno – wschodnia m. Jasła poprzez przepompownię wód deszczowych do rzeki 
Jasiołki. Wartość zadania: 95,4 tys. zł. Termin wykonania dokumentacji: luty 2022 r. 

W 2021 roku planowano wykonać nw. zadania projektowe, ale nie zostały one zakończone: 
1) Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Droga łącząca most na Osiedlu Gądki 

z ul. Słoneczną”. Wartość zadania to: 138 tys. zł. Pierwotny termin wykonania 
dokumentacji (czerwiec 2021 r.) został przesunięty na 30.06.2022 r. Przyczyną były 
trudności w uzyskaniu zezwolenia na budowę, które wynikały z art. 176 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

2) Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej 
przy ul. Kaczorowy w Jaśle”. Wartość zadania to: 20 tys. zł. Pierwotny termin 
wykonania dokumentacji (czerwiec 2021 r.) został przesunięty na 30.06.2022 r. 
Przedłużenie terminu zakończenia zadania spowodowane zostało trudnościami 
w skompletowaniu zgód dla działki o nr ewid. 30 obręb 16 – Kaczorowy i opóźnieniami 
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w procedurach wydawania decyzji przez RZGW „Wody Polskie” w Rzeszowie. 
Dodatkowo 29.04.2022 r. została ustalona decyzja lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu gminnym dla w/w przedsięwzięcia. 

 
1.5. Organizacja ruchu w Jaśle 

W 2021 roku w zakresie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na terenie Miasta 
Jasła były podejmowane następujące działania: 
1) Rozpatrzono (w zdecydowanej większości pozytywnie) 50 pism (wniosków) w sprawie 

zmian w organizacji ruchu drogowego na drogach znajdujących się w zarządzie BMJ. 
2) Udzielono 24 zezwoleń na wjazd dla samochodów powyżej 3,5 t na drogi znajdujące się 

w zarządzie BMJ. 
3) Sporządzono, rozpatrzono i uzgodniono 12 wniosków o wykorzystanie drogi w sposób 

szczególny w związku z organizacją różnego rodzaju imprez i uroczystości. 
4) Opracowano całościową dokumentację związaną ze złożeniem wniosku dla trzech 

aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Jasła. 
5) Opracowano i wdrożono do realizacji 63 nowe projekty 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) Przygotowano i wdrożono do realizacji 3 projekty czasowych organizacji ruchu związanych 
z inwestycjami prowadzonymi przez Miasto Jasło. Ponadto opiniowano i uzgodniono 24 
projekty stałych i czasowych organizacji ruchu związanych z prowadzonymi na ternie 
miasta inwestycjami, pracami remontowo – budowlanymi oraz zmianami w stałych 
organizacjach ruchu na terenie Miasta Jasła. 

7) 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 ścieżek rowerowych na terenie Miasta 
Jasła. 

 
Podsumowanie  
Drogi miejskie 
W 2021 r. realizowano wiele istotnych inwestycji na drogach miejskich. Jedną  
z najważniejszych było rozpoczęcie II etapu budowy dróg na osiedlu Na Kotlinę tj. ulice 
Mendysa, Urocza, Pogodna, Widokowa i Górska. Budowa jest dofinansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania, to 2 mln 147 tys. zł. 
Zakończono prace przy budowie mostu na osiedlu Gądki łączącego ul. Chopina  

z ul. Gądki. Przeprawa mostowa umożliwiła połączenie i lepszą komunikację pomiędzy 

zachodnią częścią miasta i jego centrum. 

Miasto Jasło po uzyskaniu dokumentacji i wymaganych pozwoleń ma przystąpić do realizacji 

zadania pn.: „Droga łącząca most na Osiedlu Gądki z ul. Słoneczną ” mającą poprawić 

dostępność komunikacyjną m.in. osiedla Gądki i Rafineria z centrum miasta. Z Funduszu Polski 

Ład otrzymano dofinansowanie inwestycji w wysokości 3 mln 800 tys. zł.  



Strona 48 z 160 
 

 

 
 

Drogi powiatowe 
Wybudowanie odcinka drogi powiatowej łączącej ul. Floriańską z ul. Towarową (wraz mostem 
na Jasiołce) przyczyniło się do zmniejszenia obciążenia komunikacyjnego ronda 
im. A. Lazarowicza oraz usprawniło dojazd osób pracjących w przedsiębiorstwach 
zlokalizowanych w SAG Jasło – Warzyce. 
Oddanie do użytku dodatkowego pasa prawoskrętu pomiędzy Rondem im. A. Lazarowicza, 

a skrzyżowaniem ul. Kasprowicza z DK 28 w znacznym stopniu usprawniło ruch na nowo 

wybudowanym odcinku DW 992 (pomiędzy rondami).  

Drogi wojewódzkie 
Drugi nowo powstały na terenie Jasła odcinek DW 992 (pomiędzy rondami) wpłynął 
pozytywnie na poprawę komunikacji samochodowej, ograniczając ruch na ulicy 3 Maja oraz 
ulicy A. Metzgera. Tranzyt samochodowy poruszający się z kierunku granica państwa kieruje 
się bezpośrednio na drogę krajową DK Nr 28 i DK Nr 73. 
Drogi krajowe 
Pod koniec grudnia 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie Koncepcji 
programowej dla budowy obwodnicy Jasła w ciągu DK 73 o długości blisko 9,1 km (6,6 km – 
nowa obwodnica, 2,5 km - rozbudowa istniejącej drogi), która od strony zachodniej połączy 
się z DK 28. W ramach budowy obwodnicy zachodniej Jasła powstaną m.in.: dwa mosty, dwa 
wiadukty oraz 12 przepustów, a także chodniki, ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. 
Termin wykonania koncepcji, to drugi kwartał 2024 r. Wartość zadania: 6 mln 649 tys. zł. 
Wykonawca koncepcji: Firma Promost Consulting. Następnie GDDKiA Oddział w Rzeszowie 
ogłosi przetarg na wykonanie obwodnicy w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zakończenie 
inwestycji szacuje się na drugi kwartał 2028 r. 
 
 

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: 1.595.569,3 m3 wody , w tym: 
- gospodarstwa domowe: 983.111,0 m3 
- jednostki produkcyjne: 367.232,0 m3 
- pozostałe jednostki  245.226,3 m3  
 
Poniższy wykres pokazuje wielkości odbioru wody przez poszczególne grupy w latach 2018-
2021. Zużycie wody w gospodarstwach domowych kształtowało się na stałym poziomie 
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(+/- 2%). Wzrost życia wody nastąpił w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych o ok. 5%. 
Natomiast pozostałe jednostki zmniejszyły zużycie o ok. 10%. 
 

 
 

2.1.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków 
Odbiorcy odprowadzili łącznie: 1.934.928,0 m3 ścieków, w tym: 
- z gospodarstw domowych:  1.067.893,8 m3 
- z jednostek produkcyjnych:  240.624,2 m3 
- z pozostałych jednostek:   626.410,0 m3  

Poniższy wykres pokazuje wielkości odbioru ścieków od poszczególnych grup w latach 2018-
2021. Gospodarstwa domowe w zakresie wytwarzania ścieków nie wykazały większych zmian 
(+/- 1%). Przedsiębiorstwa produkcyjne zrzuciły do sieci kanalizacyjnej ok. 26% mniej ścieków. 
Natomiast od pozostałych jednostek odebrano o ok. 8% więcej ścieków. 
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W 2021 roku nie było dopłat z budżetu Miasta Jasła do wody i ścieków dla gospodarstw 
domowych. 

 
2.2. Stan aktualny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Na koniec 2021 r. Spółka eksploatowała: 
- 241,1 km sieci wodociągowej, a w tym: 

- sieci rozdzielczej 181,1 km 
- przyłączy    60,0 km 

- 7 pompowni strefowych na sieci wodociągowej, 
- 2 ujęcia wody, 
- 235,2 km sieci kanalizacyjnej, a w tym: 

- ogólnospławnej    35,6 km 
- na ścieki gospodarcze 185,1 km 
- dzierżawionej    14,5 km 

- 30 przepompowni ścieków, 
- 1 oczyszczalnię ścieków. 

 
Na poniższych wykresach pokazano długość miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
latach 2018-2021. W przedmiotowym okresie długość sieci wodociągowej zwiększyła się o ok. 
4%, a sieć kanalizacyjna również zwiększyła o się o ok. 2%.  
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Wszystkie osiedla na terenie miasta Jasła posiadają dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej. Z miejskiej sieci wodociągowej na koniec 2021 r. korzystało 32.696 mieszkańców, tj. 

96%. Z sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 r. korzystało 33.815 mieszkańców, tj. 99%.  

 
W związku ze stanem epidemii kontrole bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne 
oraz kontrole gospodarowania ściekami przeprowadzano na interwencje. Do Straży Miejskiej 
została zgłoszona jedna taka sprawa. W 2021 roku MPGK podpisało 20 umów na 
odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej oraz wydało 8 warunków technicznych 
przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
 
2.3. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPGK Sp. z o. w Jaśle na lata 
2021-2023 

W pierwszym roku realizacji Planu w zakresie sieci wodociągowej wykonano zadania 
inwestycyjne na łączną długość 1.909 m i wartość 329.806,22 zł (przy ulicach: Rolnicza, 
Kaczorowy, Lipowa, Sikorskiego, Jagodowa, Ulaszowice, Witosa, Graniczna, Klasztorna, Św. 
Faustyny Kowalskiej), a w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 681 m na wartość 173.599,33 zł 
(przy ulicach: Kaczorowy, Jagodowa, Równia, Graniczna, Ulaszowice, Witosa, Klasztorna). 
Dodatkowo prowadzono, ale jeszcze nie zakończono następujące zadania inwestycyjne: 

a) przebudowę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Szopena - Sikorskiego, 
b) budowę wodociągu przy ul. Gajowa – Krzywa – Wiejska – Niegłowicka - II etap, 
c) budowę wodociągu przy ul. Lwowskiej, 
d) budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Letniej. 

Nie kontynuowano budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Witosa w związku z protestem 
właścicieli działki nr 588/2, a jedynie zlecono przeprojektowanie trasy kanalizacji w celu 
ominięcia spornej działki. 
W ramach Planu prowadzono i zakończono modernizację: 

a) sieci wodociągowej o długości 150 m w związku z budową nowej drogi łączącej ul. 
Towarową z ul. Żniwną wraz z mostem na Jasiołce, 
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b) sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stromej (czyszczenie kanałów, inspekcja TV, 
remont 3 studni rewizyjnych). 

Zakupiono odcinki sieci kanalizacyjnej o długości 93 m (ul.: Granicza, Lwowska, Gądki, 

Bohaterów Monte Cassino) i wodociągowej o długości 46 m przy ul. Grunwaldzkiej. 

Ponadto: 

a) zakupiono działkę na os. Żółków o pow. 0,0025 ha pod projektowaną przepompownię 

ścieków wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, 

b) przejęto w wieczyste użytkowanie działki o łącznej powierzchni 3,5315 ha na 

os. Krajowice z przeznaczeniem pod budowę kompostowni osadów ściekowych. 

 

Podsumowanie 

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 można rocznie pobierać 

maksymalnie 3.130.618 m3 wody. W 2021 roku pobrano 2.311.120 m3, co stanowi 74% - 

pozostaje rezerwa w wysokości 26%. Rezerwa w stosunku do zdolności produkcyjnej ujęcia 

równej 6.307.200 m3/rok wynosi 63%. 

W 2021 r. odprowadzono łącznie 5.148.660 m3 oczyszczonych ścieków do rzeki Wisłoki, tj. 

14.106 m3/dobę, co stanowi 71% z 20.000 m3/dobę, tj. maksymalnej ilości ścieków, które 

można odprowadzić zgodnie z pozwoleniem w okresie bezdeszczowym - pozostaje rezerwa 

w wysokości 29%. 

 

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 2021 r., poz. 716 t.j. 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 uchwałami RMJ: 
- Nr LVIII/603/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 
- Nr LI/463/2021 z dnia 15 listopada 2021 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. Projekt założeń 
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Planu sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej 
raz na 3 lata. W 2017 r. oraz w 2021 r. RMJ dokonała aktualizacji Projektu założeń do Planu. 
Projekt Założeń 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 2021 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 2022 r. UM przygotował i przeprowadził w III kw. 2021 r. 
Ponowiono go w grudniu 2021 r. Uzyskana średnia cena za 1 MWh wyniosła 670,00 zł (wzrost 
o 100% w stosunku do ceny z przetargu z 2019 r.). Z uwagi na wzrost cen tym razem przetarg 
był zorganizowany na jeden rok. Miasto i wielu przedsiębiorców, przynajmniej do końca 
2022 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 2021 r. przeprowadzono inwestycje polegające na 
budowie oświetlenia ulic: Żeromskiego, Rzeczna, Działkowa, Fabryczna - łącznik. W sumie 
powstało 35 nowych punktów oświetlenia (2018-25, 2019-60, 2020-50). Dodatkowo na 
początku roku został uruchomiony łącznik DW 992 pomiędzy rondami ks. K. Wojciechowskiego 
i A. Lazarowicza wraz z oświetleniem. Zamontowano słupy oświetleniowe z podwójnym 
wysięgnikiem, które oświetlają zarówno ulicę, jak i ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem dla 
pieszych. Zostały wykonane projekty na nowe obwody oświetlenia ulic: Rolnicza, Wiejska. 
Zadania inwestycyjne przewidziano do realizacji w 2022 roku. 
 
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. 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 lub 
indukcyjną. 
 
4) Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne 

zidentyfikowane możliwości. 
W ramach projektów dofinansowanych ze środków UE wybudowano już 18 instalacji 
fotowoltaicznych na miejskich obiektach. W 2021 r. rozdzielono instalację w ZSM Nr 3 na 
Przedszkole Miejskie nr 9 i ZSM nr 3 oraz uruchomiono instalację na budynku CTKiP przy ul. 
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Koralewskiego. Łączna moc energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznych wynosi 0,487 
MWp. W 2021 r. wyprodukowano 327 MWh energii (2020 r. – 211 MWh). Pozwoliło to 
ograniczyć koszty eksploatacji w zakresie opłat za zużycie energii elektrycznej w wysokości 229 
tys. zł. 
 
5) Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej. 

Energetyk Miejski udziela porad i odpowiada na zadane pytania zainteresowanych 
mieszkańców miasta 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. W 2021 r. szczególnie dużo porad 
udzielono dla mieszkańców w zakresie energetyki cieplnej. Powodem tego jest realizowany 
projekt wymiany pieców z paliwa stałego na paliwo gazowe. Równie duże zainteresowanie i 
wiele porad z tym związanych dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcom udzielane 
są konsultacje, porady na temat aktualnych programów wspierających inwestycje 
energooszczędne. 
Duże zainteresowanie budzi program „Czyste Powietrze”. To rządowy program, który skupia 
się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych. Uruchomiony został miejski punkt konsultacyjny Programu przy ul. Sokoła 
8. Na ten cel przeznaczone zostały specjalne środki finansowe pozyskane z WFOŚiGW 
w Rzeszowie. Mieszkańcy Jasła mogą składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w 
punkcie konsultacyjnym jak również w WFOŚiGW w Rzeszowie, za pośrednictwem strony 
internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ . Punkt konsultacyjny zbiera rejestruje 
również deklaracje do „Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków” obowiązujące od 1 lipca 
2021 r.  
Dużym zainteresowaniem cieszył się również program „Mój prąd” – trzy edycje. Według 
zapowiedzi rządu szczegóły funkcjonowania czwartej edycji programu zostaną przedstawione 
pod koniec I kwartału 2022 r. EM doradza mieszkańcom, którzy decydują się na realizację 
inwestycji w własnym zakresie, na co mają zwrócić szczególną uwagę pod względem 
technicznym i kosztowym. 
Udzielane były również porady mieszkańcom w zakresie możliwości rozliczeń podatkowych 
towarzyszących ww. inwestycjom. Wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. na wymianę 
źródeł ciepła, termomodernizację i odnawialne źródła energii w domach jednorodzinnych 
podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania do kwoty 53 tys. zł (po odliczeniu 
ewentualnych dotacji). 
Były i są nadal udzielane porady także ściśle techniczne. Jeżeli z jakichś powodów wymiana 
kotła na paliwo stałe odwleka się, zaleca się, by zainteresować się metodą palenia od góry, 
szczegółowo opisaną na stronach internetowych: https://czysteogrzewanie.pl/, 
https://um.jaslo.pl/pl/. 
 

3.1.1.4. Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Ze względu na ograniczoną moc oraz okresową generację, głównie podczas trwania sezonu 
grzewczego, źródła 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 jasielski zasilany jest głównie 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
https://czysteogrzewanie.pl/
https://um.jaslo.pl/pl/
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z Krajowej Sieci Przesyłowej. Linie elektroenergetyczne sieci rozdzielczej WN zasilające 
elektroenergetyczne systemy dystrybucyjne na obszarze Jasła są powiązane z Krajowym 
Systemem Elektroenergetycznym w stosunkowo odległych punktach przyłączenia. Lokalna 
sieć rozdzielcza SN jest przyłączona do sieci 110 kV w 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 
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 Jasła 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 Jasła. 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. 
 

3.1.1.6. Ocena stanu systemu zaopatrzenia w ciepło 
Zaopatrzenie odbiorców Miasta w ciepło realizowane jest przy wykorzystaniu: 
a) miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z: 

- węglowej ciepłowni należącej do MPEC Sp. z o.o., zlokalizowanej 
przy ul. Przemysłowej 15, 
- gazowej elektrociepłowni (układu kogeneracyjnego) należącego do MPGK Sp. z o.o., 
zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 15,  

b) lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych z: 
- gazowej kotłowni należącej do MPGK Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej, 
- węglowej ciepłowni należącej do Grupy Veoliaterm - Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład 
Jasło zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 108, 
- gazowo-olejowej ciepłowni należącej do Orion Engineered Carbons Sp. z o.o., 
zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 83 (nie zasila mieszkańców, tylko przedsiębiorstwa: Lotos, 
Herbstreith&Fox GmbH (dawny Pektowin), Polwax, Gran-Pik&Liwocz). 

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

d) węgla kamiennego spalanego w kotłowniach obsługujących obszary lokalne lub 
pojedyncze obiekty oraz w piecach i kotłowniach indywidualnych, 
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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 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 związku z tym władze samorządowe Miasta Jasła prowadzą 
konsekwentną politykę w zakresie modernizacji i stymulowania modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła. 
 
Podsumowanie 
Efektem prowadzonych przez BMJ wielopłaszczyznowych działań jest zmniejszenie stopnia 
energochłonności w miejskich obiektach.  
W zakresie oświetlenia ulicznego w 2021 r. zużyto 1.622 MWh. W 2022 roku należy wziąć pod 
uwagę duży wzrost cen energii elektrycznej. 
W Przedszkolach miejskich w 2021 r. zużycie wynosiło 91.586 kWh. 
Szkoły zużyły w 2021 roku 307.235 kWh. 
Miejskie obiekty użyteczności publicznej w 2021 r. zużyły 375.912 kWh. 
Na obiektach sportowo rekreacyjnych zużycie w 2021 wyniosło 612.635 kWh. 
Sumarycznie obiekty miejskie zużyły w 2021 r. 3.009 MWh energii elektrycznej łączną kwotę 
1 mln 924 tys. zł. 
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Poniższy wykres pokazuje życie energii elektrycznej przez miejskie obiekty użyteczności 
publicznej w latach 2019-2021. 
 

 
 
W zakresie energii cieplnej w 2021 roku nieznacznie wzrosło (o ok. 5,5 %) zużycie 
w odniesieniu do 2020 roku.  
Przedszkola w 2021 r. zużyły 1.963 GJ. 
W szkołach energochłonność cieplna w 2021 r. była na poziomie 8.407 GJ. 
W 2021 r. na obiektach użyteczności publicznej zużyto 2.459 GJ. 
Obiekty sportowe zużyły w 2021 r. niecałe 4.000 GJ. 
Razem w 2021 roku zużyto na miejskich obiektach 16.829 GJ energii cieplnej. 
 
Poniższy wykres pokazuje życie energii cieplnej przez miejskie obiekty użyteczności publicznej 
w latach 2019-2021. 
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Reasumując, koszty zużycia czynników energetycznych (energia elektryczna, ciepło) przez 
miejskie obiekty użyteczności publicznej wynosiły w 2021 r. 4 mln 134 tys. zł. 
 
Poniższy wykres pokazuje łączne koszty energii elektrycznej i cieplnej zużytej przez miejskie 
obiekty użyteczności publicznej w latach 2019-2021. 
 

 
 
3.2. Zaopatrzenie Miasta Jasło w ciepło 

3.2.1. Informacja o zrealizowanych usługach 
Zaopatrywaniem mieszkańców Miasta Jasła w ciepło zajmują następujące podmioty: 

1) MPEC Sp. z o.o.; 

2) MPGK Sp. z o.o.; 

3) Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład Jasło. 

Działająca od kwietnia 2021 r. MPEC Sp. z o.o. ze swojej kotłowni węglowej sprzedała do MPGK 

Sp. z o.o. 19.987 GJ energii cieplnej.  

Natomiast MPGK Sp. z o.o. ponadto przy wykorzystaniu gazowego układu kogeneracyjnego na 

os. Hankówka i gazowej kotłowni na os. Rafineria sprzedała łącznie 186.427,0 GJ energii, 

w tym dla: 

a) budownictwa mieszkaniowego    – 130.168 GJ, 

b) przemysłu      –   17.037 GJ, 

c) pozostałych odbiorców (obiekty użyt. publicznej) –   39.222 GJ. 

Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład Jasło ze swojej węglowej ciepłowni dostarczyła do budynków 

wielomieszkaniowych na os. Gamrat 6.331 GJ energii. 

3.2.2. Stan aktualny sieci ciepłowniczej 
MPEC Sp. z o.o. nie posiada własnej sieci dystrybucyjnej.  
Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład Jasło zasila os. Gamrat poprzez wodną sieć cieplną, w której 
nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze 150ºC w rurociągu zasilającym i 70ºC w rurociągu 
powrotnym (temperatura wody c.o. regulowana jest regulatorem pogodowym) o długości 
6,5 km. 
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MPGK Sp. z o.o. zasila większość odbiorców na terenie Miasta Jasła w ciepło poprzez: 
a) lokalną sieć ciepłowniczą na terenie os. Rafineria o długości 0,486 km, 
b) miejską sieć ciepłowniczą na terenie pozostałych osiedli o długości 21,355 km. 

3.2.3. Inwestycje zrealizowane w 2021 r. 
Wykonane zadania w źródle ciepła: 
1. W ramach zadania pn. ”Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie 

Ciepłowni Hankówka w Jaśle” zostały uruchomione dwa agregaty wysokosprawnej 

kogeneracji gazowej o mocach 2x1,99 MWe oraz 2x2,3 MWc wraz ze stacją 

transformatorową oraz pompownią (WDM) celem wyprowadzenia energii elektrycznej do 

sieci dystrybucyjnej PGE oraz energii cieplnej do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Ponadto 

celem zapewnienia dostaw gazu ziemnego wysokometanowego dla układu 

kogeneracyjnego wybudowano przyłącze gazowe o długości 641 m oraz stację redukcyjną 

gazu wraz z nawanialnią. Łączna wartość inwestycji wyniosła 15,0 mln zł. 

2. W ramach zadania pn. „Budowa gazowych kotłów wodnych w Jaśle” w nowo wybudowanym 

budynku kotłowni oddano do użytku dwa kotły gazowe o mocy 4 MWc każdy wraz 

z niezbędną armaturą i układem automatycznego sterowania. Rozbudowano również  

istniejącą pompownię (WDM) celem wyprowadzenia energii cieplnej Miejskiej Sieci 

Ciepłowniczej. Wartość inwestycji wyniosła 2,1 mln zł netto. 

3. W ramach zadań „Modernizacja sieci ciepłowniczej i likwidacja węzła grupowego na osiedlu 
Kotlina” i „Budowa źródła OZE” zlikwidowano osiedlowy węzeł grupowy  
i zmodernizowano system ciepłowniczy. Wymieniono starą niskoparametrową sieć 
kanałową na preizolowaną oraz zainstalowano kompaktowe dwufunkcyjne węzły cieplne  
w budynkach mieszkalnych. Inwestycja obejmowała również przyłączenie nowo 
wybudowanego bloku mieszkalnego przy ul. Na Kotlinę 27 „Jaskier”. Ponadto  zainstalowano 
panele fotowoltaiczne o mocy 10 kW wraz z układem zasilania elektrycznego kotła wodnego 
do podgrzewania wody powrotnej MSC. Wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł netto.  

Wykonane zadania sieciowe: 
Wykonano sieć ciepłowniczą na osiedlu mieszkaniowym „Kotlina” przy ul. Na Kotlinę w Jaśle 

od średnicy 2x60,3/125 mm do 2x168,3/250 o łącznej długości 876,9 m. 

Wykonane węzły cieplne: 
Wykonano montaż kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) 
w budynkach przy ul. Na Kotlinę 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oraz 27 „Jaskier”. 

 

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. 
Z uwagi na znaczący udział sieci preizolowanych – 16,154 km (74,0%) Miejska Sieć 
Ciepłownicza należąca do MPGK zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw 
energii cieplnej dla odbiorców na terenie naszego miasta. 
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4. Lokalny transport zbiorowy 
 

Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z zapewnieniem lokalnego transportu 
zbiorowego mieszkańcom Jasła wykonywał poprzez Powiatowo-Gminny Związek 
Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, w ramach którego usługi transportowe wykonywały 
dwie spółki: PGZK-Jasiel Sp. z o.o. i Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 
(MKS). 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 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 t.j. ze zm.); 
3) Akt Założycielski Spółki z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 
4.1.2. Prezentacja MKS 

Spółka jest jednoosobową spółką Miasta Jasła. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.082 tys. zł. 
Spółka zatrudniała 59 osób. Na wykonywanie transportu publicznego posiada: 
15 - zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, 1 - zezwolenie na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 - koncesję 
na obrót paliwami ciekłymi. MKS obsługiwała pasażerów na łącznie 15 liniach o długości 203 
km, w tym na 6 liniach miejskich o długości 34 km i 9 liniach pozamiejskich o długości 169 km. 
Spółka posiadała 36 autobusów, których średni wiek wynosił 15,33 lat (2020 r. - 16,36 lat). 
W najbliższym okresie w celu osiągnięcia normy spalania minimum EURO 4 konieczna będzie 
wymiana 9 autobusów. 

4.1.3. Realizacja zadań przez MKS w 2021 roku 

W 2021 roku MKS świadczyła usługi w ramach P-GZK na terenie Jasła oraz pięciu Gmin: Brzyska, 
Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Tarnowiec. Na wszystkich liniach autobusy przejechały łącznie 
1.037.989 km (w 2020 r. autobusy MKS przejechały 878.715 km), w tym na liniach miejskich – 
287.394 km, a na liniach pozamiejskich – 750.595 km. Spółka przewiozła łącznie 864.261 
pasażerów, z czego 227.110 osób to mieszkańcy Jasła. Na poniższych wykresach pokazano 
liczbę przejechanych kilometrów oraz liczbę przewiezionych pasażerów w okresie 2019 – 2021. 
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Ponadto MKS świadczyła też 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. 
Z racji wykonywania usług transportu osób w 2021 roku MKS otrzymała od P-GZK dopłaty 
w łącznej wysokości 4.837.323,81 zł (2020 r. -3.483.564,87 zł), w tym 2.179.112,00 zł (2020 r. 
- 1.435.677,00 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
W 2021 roku Spółka zrealizowała niżej wymienione inwestycje i remonty: 

a) zakup pięciu używanych autobusów, 
b) modernizacja techniczna czterech autobusów, 
c) wymiana czterech bram warsztatowych, 
d) wykonanie ocieplenia i elewacji zachodniej strony budynku warsztatowego, 
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e) doposażenie warsztatu (narzędzia, urządzenia), 
f) modernizacja infrastruktury stacji paliw, 

4.1.4. Planowane działania 
W zakresie planowanych działań podnoszących standard świadczonych usług MKS zamierza: 

a) zakupić używane autobusy (1-2 sztuki) w celu odmłodzenia floty, 
b) wprowadzić do ruchu kolejne pojazdy niskopodłogowe, 
c) zmodernizować warsztat naprawczy. 

Pod koniec 2021 roku Miasto Jasło złożyło wniosek o dotację oraz pożyczkę w ramach 
programu "Zielony transport publiczny" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania ma zostać zakupionych sześć zeroemisyjnych 
autobusów elektrycznych o długości około 8,6 m na potrzeby publicznej komunikacji 
zbiorowej w Jaśle oraz trzy dwustanowiskowe ładowarki. W ramach zadania przewidziano 
także wykonanie przyłącza elektrycznego o odpowiedniej mocy. Szacunkowa wartość zadania 
opiewa na ok. 14,5 mln zł (11,3 mln – dotacja, 3,2 mln – pożyczka). 
 
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 2020 r., poz. 920 

t.j. z póź. zm.); 

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

z 2020 r., poz. 1944 t.j. z póź. zm.); 

3) Statut Związku z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego, poz. 1737 z póź. 
zm.). 

4.2.2. Prezentacja Związku 
Członkami Związku są: Powiat jasielski, Miasto Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Brzyska, 
Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, 
Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest 
Zgromadzenie Związku. Funkcję wykonawczą Związku pełni Zarząd Związku. Natomiast funkcję 
kontrolną organów Związku pełni Komisja Rewizyjna. Bieżącymi sprawami Związku zajmuje się 
Biuro Związku. 
Przewozy realizowane były przez dwóch operatorów, tj.: PGZK-Jasiel Sp. z o.o. – podmiot, 
który jest własnością Związku oraz MKS w Jaśle Sp. z o.o. Oprócz przychodów z biletów, 
działalność operatorów finansowana była ze składek uczestników Związku, dopłat z Funduszu 
rozwoju połączeń autobusowych oraz rekompensaty z tytułu utraconych przechodów  
w związku ze stosowaniem ulg ustawowych. Działalność Związku jako Organizatora 
zapewniała nieprzerwane świadczenie usług transportowych na terenie całego powiatu, co 
było szczególnie ważne dla placówek oświatowych, służby zdrowia, zakładów pracy, handlu 
itp. 
Wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych w roku 2021 wynosiła 13.696.766,44 zł 
(2020 r. - 11.034.456,76 zł; 2019 r. – 6.705.771,29 zł), a wydatki wyniosły 13.940.172,48 zł.  
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Wysokość składek poniesionych przez Miasto Jasło na rzecz Związku wyniosła 2.070.326,00 zł 
(2020 - 2.051.138,80 zł; 2019 r. – 1.789.463,54 zł). 

4.2.3. Zadania zrealizowane przez Związek w 2021 roku 

W 2021 roku P-GZK realizował przewozy użyteczności publicznej na obszarze swojej 
działalności w ramach 27 linii (2020 r. - 23 linie), w tym na 6 liniach miejskich, a także na liniach 
z nimi skorelowanych. 
Podobnie jak w roku 2020 przewozy realizowane w 2021 r. oparte były na Planie 
Transportowym uchwalonym dniu 27 lutego 2020 r. przez Zgromadzenie Związku. 
Zmiany dokonywane w rozkładach jazdy na bieżąco dostosowują komunikację do 
zmieniających się potrzeb mieszkańców poszczególnych Gmin. Dotyczy to zarówno godzin 
odjazdów, trasy przejazdu, a także uruchomianiu nowych przystanków.  
Rok 2021 był kolejnym okresem zmagań z pandemią Covid-19. Okresy nauczania zdalnego 
w szkołach oraz praca zdalna, a także liczne obostrzenia powodowały znaczmy spadek 
mobilności mieszkańców naszego powiatu. Były to czynniki istotnie wpływające na liczbę 
pasażerów, a tym samym na obniżenie wpływów biletowych oraz przychodów pochodzących 
z rekompensaty z tytułu ulg ustawowych. Wiązało się to z koniecznością dostosowania ilości 
kursów autobusowych, przy zapewnieniu dostępności komunikacyjnej, dla wszystkich 
pasażerów, którzy potrzebowali transportu. W całym 2021 roku realizowane były przewozy na 
obszarach, na których wskutek pandemii podmioty komercyjne zaprzestały realizacji 
przewozów regularnych. Kontynuowany był model współpracy oparty o wcześniejszy program 
integracji przewozów, którego realizacja została rozpoczęta w 2020 roku. 
W znacznej mierze utrzymanie zakresu przewozów, a nawet ich rozszerzenie w ciągu roku, 
było możliwe dzięki utrzymaniu dopłaty do jednego wozokm z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych na poziomie 3 zł w całym roku 2021 roku.  
Stabilność finansowania systemu przewozów publicznych gwarantowała dostępność 
komunikacyjną, pomimo zmiennego popytu na usługi przewozów, co było spowodowane 
sytuacją epidemiczną.  
W efekcie łączna długość linii komunikacyjnych użyteczności publicznej na koniec 2021 r. 
wynosiła 545 km, w tym 203 km obsługiwanych przez MKS (2020 r. - 511 km). 
W związku z utworzonym w lipcu 2021 r. Rządowym Programem Polski Ład P-GZK w Powiecie 

Jasielskim złożył wniosek o dofinansowanie zakupu autobusów. Wniosek został złożony w dniu 

10 sierpnia 2021 r. 17 listopada 2021 r. Związek otrzymał promesę wstępną, a 22 grudnia 2021 

r. został ogłoszony przetarg na zakup 9 autobusów. 11 marca 2022 roku zawarto umowy na 

zakup 9 niskoemisyjnych (spełniających normę emisji spalin Euro 6) autobusów (2 busy: 26 

miejsc siedzących i 3 stojące; 4 autobusy: 43 miejsca siedzących i 15 stojących; 3 autobusy: 29 

miejsc siedzących). Wszystkie wyposażone będą w klimatyzację, gniazda USB oraz wygodne 

fotele z wysokimi oparciami. Część z nich będzie wyposażona z automatyczne skrzynie biegów.  

Całkowita wartość zamówienia opiewa na kwotę 6.700.500,00 zł. (dofinansowanie 
w wysokości 85%). Termin dostawy to listopad 2022 roku. 
 
Operatorzy Związku zrealizowali następujące usługi: 

1. Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 
Zadania zrealizowane przez Spółkę zostały opisane w podpunkcie 4.1. 

2. PGZK-Jasiel Sp. z o.o. 
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a) liczba przewiezionych pasażerów: 1.339.042; 
b) liczba zrealizowanych wozokm. – 2.646.291; 
c) liczba zatrudnionych pracowników –  85, w tym 53 kierowców; 
d) liczba stacjonarnych punktów sprzedaży biletów – 1. 

Na poniższym wykresie pokazano liczbę przejechanych kilometrów oraz liczbę przewiezionych 
pasażerów w latach 2019 – 2021. 

 
 
Podsumowanie 
W 2021 roku MKS w stosunku do roku poprzedniego przewiózł o ok. 9% więcej pasażerów, 
a PGZK-Jasiel o ok. 25% więcej. Również tendencję rosnącą wykazała liczba przejechanych 
kilometrów przez obydwie spółki, tj. MKS wzrost o ok. 18%, a PGZK-Jasiel wzrost o ok. 29%. 
Pilnych działań wymaga sprawa „odmłodzenia” taboru, gdyż średni wiek autobusów 
użytkowanych przez MKS wynosił 15 lat, a w przypadku PGZK-Jasiel było to 19 lat. Dużym 
krokiem na tym polu będzie planowany przez Miasto Jasło zakup 6 zeroemisyjnych autobusów 
elektrycznych (dofinansowanych z NFOŚiGW) oraz zakup przez Związek 9 niskoemisyjnych 
autobusów (dofinansowanych z Polskiego Ładu). Ponadto ważnym elementem dla 
podniesienia poziomu świadczonych usług transportu zbiorowego w Jaśle i Powiecie Jasielskim 
ma sprawa utworzenia/budowy Centrum Komunikacyjnego Jasło, tzw. dworca 
multimodalnego. 
 
 
5. Utrzymanie czystości i porządku 
 
5.2. Utrzymanie czystości na miejskich ulicach, chodnikach, placach 

5.2.1. Zimowe utrzymanie porządku 
5.2.1.1. Ulice 

W zakresie zimowego utrzymania ulic Miasto Jasło zostało podzielone na dwanaście stref. 
W 2021 roku łącznie w zimowym utrzymaniu Miasta Jasła było 137,6 km dróg, a koszt ich 
utrzymania wyniósł 641,9 tys. zł. 
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PRZEWÓZ OSÓB PRZEZ PGZK-Jasiel

Liczba pasażerów Liczba przejechanych kilometrów



Strona 65 z 160 
 

 

 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość kosztów zimowego utrzymania miejskich ulic 

w latach 2019 – 2021. 

 
5.2.1.2. Chodniki, ciągi piesze, przejścia dla pieszych 

W zakresie zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych i przejść dla pieszych Miasto 
Jasło zostało podzielone na pięć stref. W 2021 roku łącznie w zimowym utrzymaniu Miasto 
Jasło miało 101,3 tys. m2 chodników, ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a koszt ich 
utrzymania wyniósł 715,7 tys. zł. Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość kosztów 
zimowego utrzymania miejskich chodników w latach 2019 – 2021. 
 

 
 

5.2.1.3. Sprzątanie po okresie zimowym 
W zakresie oczyszczania po okresie zimowym miejskich ulic posiadających krawężniki Miasto 
Jasło zostało podzielone na dwie strefy: Strefa I – Oś.: Śródmieście, Kopernika, Mickiewicza; 
Strefa II – pozostałe 13 Osiedli.  
W 2021 roku na oczyszczenie ulic posiadających krawężniki po okresie zimowym 
wydatkowano łącznie 138,0 tys. zł. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość kosztów oczyszczania ulic miejskich 
o powierzchni 92.610 m2 i posiadających krawężniki po okresie zimowym 
w latach 2019 – 2021. 

 
 

5.2.2. Letnie utrzymanie porządku 

5.2.2.1. Ulice 

Miejskie ulice posiadające krawężniki były oczyszczane mechanicznie. Na letnie oczyszczanie 
ulic posiadających krawężniki w 2021 roku wydatkowano kwotę 118,7 tys. zł.  
Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość kosztów letniego utrzymania miejskich ulic 

w latach 2019 – 2021. 

 
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 28 km. Prace te wykonywali pracownicy interwencyjni. Koszt 
dwukrotnego koszenia poboczy wynosił 19,9 tys. zł (2019 r. – 18,0 tys. zł; 2020 r. – 20,0 tys. zł. 
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5.2.2.2. Chodniki, ciągi piesze, place i przystanki 
W 2021 roku łącznie w letnim utrzymaniu Miasto Jasło miało 96,8 tys. m2 chodników, ciągów 
pieszych i przejść dla pieszych. Prace związane z ich oczyszczaniem wykonywali pracownicy 
interwencyjni. 
 
5.3. Kosze uliczne 
W ramach działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła 
opróżniano i utrzymywano 439 szt. koszy ulicznych. W 2021 roku zakupiono 26 koszy typu 
Mini Plaza o poj. 63 l. Zakupione kosze zostały zamontowane na ciągach pieszych w centrum 
miasta zastępując dotychczasowe kosze. Ustawiono 12 nowych koszy betonowych o poj. 70 l, 
na południowej pierzei Rynku. Kosze zostały zakupione w 2020 r. Wymiana koszy ulicznych  
wpłynęła na poprawę estetyki oraz poprawę utrzymania czystości w centrum miasta. Nowe 
kosze są większej pojemności i posiadają zabezpieczenia przed wywiewaniem odpadów. 
Odbiór odpadów z koszy ulicznych w centrum miasta prowadzony był codziennie od 
poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych. Na pozostałych terenach kosze były 
opróżniane co dwa tygodnie. Utrzymywanie koszy obejmowało również wymianę i naprawę 
uszkodzonych koszy.  
 

5.4. Usuwanie padłych zwierząt 

Z terenów będących w zarządzie Miasta Jasła w 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
na bieżąco były usuwane padłe zwierzęta. Usługa ta była świadczona przez uprawniony 
podmiot. W 2021 r. z terenu Miasta Jasła zebrano i unieszkodliwiono łącznie 1.383 kg padłych 
zwierząt (w 2020 r. usunięto i unieszkodliwiono łącznie 1.452 kg padłych zwierząt). 
 
5.5. Realizacja zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

5.5.1. 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 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 t.j. ze 

zm.); 
2) Uchwała RMJ Nr XLII/361/2021 z dnia 22.02.2021 r. - Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2021 
roku. 

5.5.2. 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; 
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8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt; 

9) Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów. 
5.5.3. Zrealizowane zadania w 2021 roku 

Miasto Jasło w celu pełnej realizacji Programu zawarło umowy na realizację poszczególnych 
zadań z uprawnionymi podmiotami, tj.: 
1) Umowę na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących 

z terenu Miasta Jasła. W 2021 r. do schroniska przekazano jednego psa. Zwierzęta, które 
wyłapano na terenie Miasta Jasła, jako zwierzęta bezdomne, umieszczane były w tzw. 
Punkcie Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt lub u podmiotu świadczącego usługę 
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz poszukiwania dotychczasowych lub nowych 
właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt; 

2) Umowę 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 2021 r. konieczne było 
zapewnienie opieki weterynaryjnej ok. 100 zwierzętom. 

3) Umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Jasła oraz poszukiwanie 
dotychczasowych lub nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt. W 2021 
r. na terenie Miasta Jasła wyłapanych zostało łącznie 122 zwierząt - 60 psów i 62 koty (w 
tym 26 koty wolno żyjące); 

4) Umowę na zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla odebranych zwierząt 
gospodarskich pochodzących z terenu Miasta Jasła. W 2021 r. pod opieką Miasta nie 
przebywało żadne zwierzę gospodarskie; 

5) Umowy na elektroniczne znakowanie psów, których właściciele mieszkają na terenie 
Miasta Jasła. W 2021 roku kontynuowano akcję bezpłatnego czipowania psów, w ramach 
której elektronicznie oznakowania (zaczipowania) 53 psy, których właściciele mieszkają 
na terenie Miasta Jasła (w 2019 r. zaczipowano 48 psów); 

Ponadto Miasto Jasło w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt sprawowało opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Urząd 
Miasta w Jaśle, podobnie jak w latach ubiegłych, współpracował z tzw. społecznymi 
opiekunami kotów wolno żyjących. Osoby te od wielu lat dokarmiają i otaczają opieką koty 
wolno żyjące bytujące na terenie miasta. Dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Miastem 
a społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących skupiska tych zwierząt na bieżąco są 
monitorowane, dokarmiane karmą, którą opiekunowie otrzymują od Miasta, 
a w uzasadnionych przypadkach udzielana jest im niezbędna pomoc weterynaryjna. W celu 
ograniczenia niekontrolowanego rozrostu populacji tych zwierząt i zapobiegania 
bezdomności, podobnie jak w latach ubiegłych, wykonywana była ich sterylizacja i kastracja. 
 

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. Obowiązujący od kilku lat podział miasta na poszczególne strefy w zakresie 
oczyszczania jezdni po okresie zimowym, jak również mechanicznego oczyszczania 
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nawierzchni ulic jest systemem sprawdzonym, zarówno pod względem ekonomicznym, jak 
również estetycznym. W 2021 roku z przyczyn finansowych letnie utrzymanie chodników, 
ciągów pieszych i przystanków wykonywane było przez pracowników interwencyjnych. 
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 2021 r., poz. 888 t.j. ze zm.). 

6.2. Zrealizowane zadania w 2021 roku 

W ramach działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku miejskim 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte były nieruchomości zamieszkałe: 
zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa oraz tzw. mieszane, tj. nieruchomości 
w części wykorzystywane na cele mieszkalne, a w części na cele niemieszkalne. Odbierane były 
wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, tj. zmieszane, segregowane (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, metale), wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zielone oraz budowlane. Odpady w zabudowie jednorodzinnej były odbierane bezpośrednio 
sprzed nieruchomości (wg harmonogramów). Natomiast w zabudowie wielolokalowej 
(blokowej) z wiat śmietnikowych oraz za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 
Łącznie w 2021 roku odebrano 10.057,02 ton odpadów komunalnych. 
Poniższy wykres przedstawia wielkości zebranych odpadów komunalnych w latach 2019-2021. 
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Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Jasła w 2021 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 2021 r. na terenie Miasta Jasła poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale wyniósł: 15,94% (2019 r. – 10,74%; 2020 r. – 
14,90%). 
W 2021 r. kontynuowano akcję odbioru od mieszkańców Jasła odpadów zawierających azbest 
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Łącznie odebrano 36,29 
ton tego rodzaju odpadów w postaci eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych na 
16 nieruchomościach (2019 r.: 21,65 ton z 13 nieruchomości; 2020 r.: 45,47 ton z 25 
nieruchomości). 
Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, na którą Miasto Jasło otrzymało w 2019 r. 
dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Funduszu Spójności, prowadzona będzie w latach 2021 
- 2022. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę na budowę PSZOK w Jaśle wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, odwodnienie) w ramach zadania 
inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Zakończenie 
robót budowalnych wyznaczone jest na sierpień 2022 r. Wartość brutto robót budowlanych 
wynosi 6 mln 50 tys. zł. Stan zaawansowania robót budowlanych na koniec 2021 r. wynosił 
1 mln 110 tys. zł, tj. 18%. 
 
Podsumowanie 
W 2021 roku miejskim systemem odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła 
objęte były wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz mieszane. Odpady były odbierane przez 
firmę PHU „Ekomax” Kotulak Jerzy, której zamówienie publiczne zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego. Firma realizowała usługę zgodnie z warunkami określonymi 
w zawartych z Miastem umowach. 
Informacja o osiągniętych przez Miasto wymaganych przepisami poziomach odzysku, 

recyklingu i ograniczenia składowania odpadów dostępna jest w Analizie stanu gospodarki 

odpadami, która dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej UM w Jaśle www.jaslo.pl 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona środowiska i gospodarka 

wodna/Informacja o środowisku i jego ochronie/Analiza stanu gospodarki odpadami na 

terenie Miasta Jasła. 

 
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. 

7.1.1. Podstawa prawna 

http://www.jaslo.pl/


Strona 71 z 160 
 

 

 
 

1) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2021 poz. 468 t.j. ze 

zm.); 

2) Uchwała RMJ Nr XVIII/187/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. - Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Miasta Jasła na lata 2015-2020. 

Plan czterokrotnie 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.; 

d) Uchwała RMJ Nr XXXII/275/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

 

7.1.2. Prezentacja Planu 

Posiadanie Planu było podstawą do uzyskania dotacji m.in. z budżetu UE na lata 2014-2020. 
W I kwartale 2021 r. podjęto prace nad przygotowaniem Planu na lata 2021-2025. Uchwalenie 
Planu przez RMJ przewiduje się w II kwartale 2022 roku. 
Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w PGN 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 wymagały uzyskania odpowiedniej kwoty 
dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. 
 

7.1.3. Zadania zrealizowane w 2021 roku 
7.1.3.1. Wymiana źródeł ciepła 

W 2021 roku Miasto Jasło wspólnie ze ZGDW 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: 

1. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1. 
Opis zrealizowanych zadań znajduje się w niniejszym Raporcie w punkcie 6. – Realizacja 
zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. 

2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2. 

Opis zrealizowanych zadań znajduje się w niniejszym Raporcie w punkcie 6. – Realizacja 

zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. 

Ponadto podpisano porozumienie o współpracy UM w Jaśle z WFOŚiGW w Rzeszowie 
w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”. Utworzono punkt konsultacyjny, gdzie 
mieszkańcy Jasła mogą dowiedzieć się szczegółów na temat Programu. Podstawowym celem 
Programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zachętę finansową w postaci dopłat do 
wymiany kotłów na ekologiczne, co z kolei umożliwi ubieganie się o dopłaty do 
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termomodernizacji budynków, a tym samym dalsze ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło 
i obniżenie emisji do atmosfery. 

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. Na koniec 2021 roku instalacje fotowoltaiczne działały na 
18 miejskich obiektach. 

7.1.3.3. Monitoring jakości powietrza 

Od lipca 2019 r. w Jaśle funkcjonują sensory jakości powietrza Airly. 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. 

7.1.3.4. Strategia rozwoju eletromobilności dla Jasła 
W ramach realizacji działań określonych w Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła 
na lata 2019-2035 pod koniec 2021 roku Miasto Jasło złożyło wniosek o dotację oraz pożyczkę 
w ramach programu "Zielony transport publiczny" do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania ma zostać zakupionych sześć 
zeroemisyjnych autobusów elektrycznych o długości około 8,6 m na potrzeby publicznej 
komunikacji zbiorowej w Jaśle oraz trzy dwustanowiskowe ładowarki. W ramach zadania 
przewidziano także wykonanie przyłącza elektrycznego o odpowiedniej mocy. Szacunkowa 
wartość zadania opiewa na ok. 14,5 mln zł (11,3 mln – dotacja, 3,2 mln – pożyczka). 

7.1.3.5. Instalacja układu kogeneracyjnego w Jaśle 
Zadanie zostało opisane w części E. Rozdziale II w punkcie 3.2. - Zaopatrzenie Miasta 
w ciepło, podpunkcie 3.2.3. – Inwestycje zrealizowane w 2021 r. niniejszego Raportu. 
 

7.2. Edukacja ekologiczna 

W 2021 roku w ramach edukacji ekologicznej podejmowano działania obejmujące tematykę 
związaną z ochroną przyrody, selektywną zbiórką odpadów komunalnych, ochroną powietrza: 
1) Dofinansowano 6 przedsięwzięć ekologicznych (3 konkursy w szkołach podstawowych, 

3 konkursy w przedszkolach); 
2) Przeprowadzono XXII edycję Konkursu zbiórki zużytych baterii dla jasielskich placówek 

oświatowych. Dzięki tej akcji corocznie na terenie Miasta Jasła jest zbieranych 
i przekazywanych do odzysku ok. 4 ton zużytych baterii; 

3) Dofinansowano konferencję naukową zorganizowaną przez Pogórzański Związek 
Pszczelarzy w Jaśle z zakresu oddziaływania nowych technologii na środowisko, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na kondycję i populację pszczół; 

4) Dofinansowano zakup ziarna na zimowe dokarmianie zwierzyny prowadzone przez koło 
łowieckie; 

5) Wydano Ekokalendarz na 2022 rok promujący prawidłowe postępowanie z odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Jasła. 

 

https://airly.eu/map/pl/
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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 2021 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 2021 rok. 
W przypadku pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Jaśle nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego, które na stacji pomiarowej wyniosło 
27,25 μg/m3

 i stanowiło 68,5% 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 18 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3. 
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 
20,22 μg/m3 i stanowiło 90% normy rocznej. Maksymalne stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 nie przekroczyło 28 μg/m3, tj. 72,5% normy, zaś pyłu zawieszonego PM2,5 
21,2 μg/m3, tj. 87% normy. 
Stężenie średnioroczne bezno(α)pirenu na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 2,7 ng/m3 
i stanowiło 280% poziomu docelowego. Wartości stężeń średniotygodniowych 
benzo(α)pirenu zawierały się w przedziale 0,11-23,35 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 2021 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. 
 
 
8. Zieleń miejska 
 

8.1. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j. ze zm.). 
 

8.2. Zadania zrealizowane w 2021 roku. 
2021 roku tereny zieleni miejskiej były objęte kompleksowym utrzymaniem w ramach 
zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi. Realizowano poniższe działania: 
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 (3.334,5 m2 ), utrzymaniu krzewów na powierzchniach 
żwirkowych (197 szt.); 

2) Prowadzono kompleksowe utrzymanie Parku Miejskiego przez własnych pracowników. 
Utrzymanie obejmowało: sprzątanie i czyszczenie alejek (6.067 m2), koszenie i sprzątanie 
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wykoszonej trawy (10.000 m2), pielęgnację krzewów i bylin, utrzymanie w czystości ławek 
(53 szt.), pomników oraz Glorietki. W okresie 25.02. - 17.05.2021 r. w Parku Miejskim 
prowadzona była akcja sokolnicza ograniczająca przebywanie gawronów, co znacząco 
wpłynęło na stan sanitarny i czystość parku; 

3) Na bieżąco sprzątano z terenu miasta połamane w czasie silnych wiatrów 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 na ciągach pieszych oraz kwietnik przy Placu 600-
lecia. W I rzucie posadzono bratki (9.539 szt.) oraz stokrotki (8.220 szt.), w II rzucie: 
begonie bulwiaste (4.791 szt.), begonie wiecznie kwitnące (1.766 szt.), ipomee (108 szt.), 
komarzyce (54 szt.), pelargonie (100 szt.), petunie (216 szt.), trawy (rozplenice – 44 szt.), 
starce (833 szt.), surfinie (118 szt.) i szałwie czerwone (4.800 szt.). W kwietniku na Placu 
600-lecia posadzono begonie zwisłe (200 szt.). Obsadzono kolorowe donice z tworzywa 
sztucznego na placu przed JDK (5 szt.) oraz na płycie Rynku (7 szt.). Obsadzono rabaty 
w obudowach wazonowych wokół drzew na płycie Rynku (północna część). 

5) Odtworzono zimozielony labirynt na terenie Ogródka Jordanowskiego. Posadzono krzewy 
z gatunku cis pośredni ‘Hicksii’ – 190 szt. 

6) Posadzono pnącza na terenie rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa” oraz na parkingu przy 
ul. Farnej; 

7) Posadzono na terenie Miasta Jasła łącznie 61 szt. drzew i krzewów. Sadzone gatunki to: 
grab pospolity ‘Columnaris‘, klon pospolity, lipa drobnolistna, klon pospolity ‘Globosum‘, 
klon pospolity ‘Columnaris‘, świerk serbski, żywotnik zachodni i jałowiec skalny. Wymiary 
sadzonych drzew: wysokość 1,8-2,0 m; średnica pnia na wysokości 100 cm – min. 12-14 
cm. Wysokość sadzonych krzewów do 150 cm. 

8) Prowadzono przycinkę formującą i sanitarną drzew (163 szt.) oraz wycinkę chorych 
i zagrażających drzew (24 szt.) oraz 34 szt. drzew, które kolidowały z planowanymi 
inwestycjami; 

9) Prowadzono utrzymanie zieleni miejskiej położonej poza centrum miasta obejmujące: 
koszenie trawników (ok. 28.000 m2 ) oraz pielęgnację krzewów (2.000 m2 ). 

10) Przeprowadzono akcję „Pnącza dla jaślan”. Projekt realizowano dwuetapowo, podczas 
akcji rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Pnącza w obiektywie” oraz rozdano 1000 
roślin pnących w różnych odmianach. Celem konkursu fotograficznego było włączanie 
mieszkańców w proces rewitalizacji Jasła, zaprezentowanie jasielskich przestrzeni 
obsadzonych pnączami, a także przedstawienie własnych doświadczeń związanych 
z uprawą roślin pnących. Nadrzędnym celem akcji była edukacja ekologiczno-
rewitalizacyjna poprzez propagowanie zalet sadzenia pnączy w mieście. 
 

8.3. Informacja w zakresie usuwania drzew na terenie Miasta Jasła 
Liczba złożonych przez osoby fizyczne zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew: 167 szt., liczba drzew 
zgłoszonych do usunięcia: 773 szt. (2020 r.: 163 zgłoszenia na wycięcie 791 drzew). 
Liczba wydanych zezwoleń osobom prawnym na usunięcie drzew 45 szt., liczba drzew 
wnioskowanych do usunięcia 307 szt. (2020 r.: 56 zezwoleń na wycięcie 526 drzew). 
Głównymi przyczynami usuwania drzew były: 
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1) Zły stan biologiczny (zamieranie oraz uszkodzenia przez np. niekorzystne warunki 
atmosferyczne), co prowadzi do stwarzania zagrożeń dla ludzi, mienia (budynków, 
infrastruktury miejskiej, sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, 
itp.) oraz ruchu drogowego; 

2) Kolizja z realizowanymi inwestycjami. 
 
Podsumowanie 
Zarządzeniem Nr V/6/2020 BMJ z dnia 9 stycznia 2020 r. został powołany Zespół zadaniowy 
do spraw ochrony i kształtowania zieleni Miasta Jasła. Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań 
związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni miejskiej, w szczególności ocena stanu 
istniejącego zieleni miejskiej, opracowanie wytycznych do programu estetyzacji przestrzeni 
miejskiej, opiniowanie planowanych koncepcji inwestycyjnych oraz planowanie nowych 
nasadzeń drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych. 
Zespół w 2021 r. opracował zakres nasadzeń roślin jednorocznych na rabatach miejskich 
i w donicach oraz zakres nowych nasadzeń drzew na terenach miejskich. Co ważne, Zespół, 
którego członkami są pracownicy różnych wydziałów UM, doradza w zakresie podejmowania 
decyzji dotyczących zadań z obszaru zintegrowanego planowania i kształtowania zieleni na 
terenie miasta. W 2021 roku kontynuowano prace związane z odmładzaniem drzewostanu na 
terenie miasta, przygotowano plan nasadzeń zieleni wysokiej przy trasach komunikacyjnych 
na najbliższe 2 lata. 
W 2021 roku realizowano kompleksowe prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na rzecz 
utrzymania zieleni, tj. bieżące utrzymanie, cięcia pielęgnacyjne, nowe nasadzenia drzew, 
krzewów, a także bylin. 
Liczba wyciętych drzew na terenach miejskich w 2021 r. wynosiła 58 szt., a liczba nowych 
nasadzeń: 61 drzew. 
 

9. Gospodarka nieruchomościami 
 
Miasto Jasło jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem wynoszącej 
442,1577 ha, z czego 48,3102 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. 
W latach 2018-2021 całkowita powierzchnia była na stałym poziomie (wzrost 
o ok. 0,3%), natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zwiększyła 
się o ok. 4%. 
 

9.1. Podstawa prawna  
1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1899 t.j. z późn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 

z późn. zm.); 
3) Uchwała Nr XXII/187/2007 RMJ 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 RMJ z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zasad ustanawiania 

służebności przesyłu. 
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9.2. Zrealizowane zadania w 2021 roku 
Zadania zrealizowane przez BMJ 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. Głównym kierunkiem ich zagospodarowania jest 
oddawanie działek w najem i dzierżawę, co przynosi stały dochód do budżetu miasta. 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, to grunty możliwe do wykorzystania na cele 
inwestycyjne: pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, przemysł oraz usługi. 
W 2021 roku dochody z nieruchomości gminnych wyniosły łącznie 2.749.587,41 zł, z czego: 
1) 396.651,65 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) 682.487,71 zł z tytułu sprzedaży: 
a) 7 działek o łącznej powierzchni 0,7910 ha, w tym:  

- 5 działek o pow. 0,1410 ha z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki 
sąsiedniej; 
- 2 działki o pow. 0,6500 ha pod tereny zielone. 

Ogłoszone w ciągu roku przetargi na sprzedaż 2 działek gruntowych zakończyły się 
wynikiem negatywnym. 

3) 1.176.002,34 zł z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych.  
W 2021 roku najmem i dzierżawą objętych było średnio 72 lokale o łącznej powierzchni 
użytkowej 5.635,63 m2. 

4) 494.445,71 zł z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz opłat 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
 

Podsumowanie 

Zasób nieruchomości gminy oddawany w najem oraz dzierżawę przynosi stabilne dochody do 
budżetu miasta. W 2021 r. największy dochód przyniosły lokale użytkowe oraz sprzedaż 
nieruchomości. Poniższy wykres pokazuje wielkość dochodów z nieruchomości będących 
własnością Miasta Jasła w latach 2019-2021. W tych latach dochody ogółem wzrosły o ok. 47%. 
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Nierozdysponowany zasób nie posiada potencjału, który mógłby znacznie wpływać na 
aktywność inwestycyjną na terenie miasta. Miasto dysponuje kilkoma działkami pod 
zabudowę jednorodzinną oraz obszarem o łącznej powierzchni 1,76 ha, przeznaczonym pod 
inwestycje w zakresie produkcji/usług. Pomimo pełnego uzbrojenia technicznego 
zapewnionego dla działek tego obszaru, 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 RMJ Nr III/16/2018 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 2021 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 2021 r. liczył 277 lokale o łącznej powierzchni 
10.118,78 m2 , w tym 117 lokali o łącznej powierzchni 3.019,19 m2 mających charakter lokali 
socjalnych. Średnia powierzchnia mieszkania wynosi ok. 37 m2. Istniejące mieszkania 
komunalne zostały wybudowane lub odbudowane po 1945 r. i wyposażone są w instalacje: 
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazu ziemnego. 186 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 2021 roku nie było realizowane komunalne 
budownictwo mieszkaniowe.  
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Poniższy wykres pokazuje liczbę mieszkań komunalnych w latach 2019-2021. 

 
 

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 2021 r. został zrealizowany plan remontów wynikający z Programu, w ramach którego 
wykonano następujące prace w budynkach położonych przy: 

1) ul. Lwowska 5 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, remont drzwi wejściowych; 
2) ul. Franciszkańska 4 – remont dachu; 
3) ul. Sroczyńskiego 36 - wykonanie chodnika: dojścia do śmietnika; 
4) ul. Baczyńskiego 4 – wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 20; 
5) ul. Rynek 6 – wymiana kotła gazowego w lokalu użytkowym; 
6) ul. Floriańska 85 – remont po pożarze; 
7) ul. 3 Maja 14/41 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 
8)  ul. 3 Maja 35/15 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Ponadto dokonano wymiany wodomierzy w całym zasobie mieszkaniowym oraz 
przeprowadzono drobne remonty i remonty pustostanów. Wymieniono elementy stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz podłączono 6 lokali komunalnych do instalacji c.o. i c.w.u.; 
Dokonano należnych wpłat na fundusze mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowych 
utworzonych z udziałem Miasta Jasła. 
Ogółem na ww. zadania wydatkowano kwotę 447.830,27 zł. 
 
 
 

272

274

276

278

280

282

284

286

288
Li

cz
b

a 
m

ie
sz

ka
ń

 [
sz

t.
]

Mieszkania komunalne

2019 2020 2021



Strona 79 z 160 
 

 

 
 

10.3. Sprzedaż lokali 
W 2021 roku realizowana była sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w oparciu o zasady 
określone w uchwale RMJ Nr LI/493/98 RMJ z dnia 12 lutego 1998 r. z późn. zm. W 2021 r. 
sprzedano 7 lokali mieszkalnych z 70% bonifikatą za łączną kwotę 303.324,17 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 2021 roku zasobem lokalowym zarządzała spółka gminna TBS-ABK Sp. z o.o. 
w Jaśle. Zarządzanie, którego koszty wyniosły 362,8 tys. 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 2021 roku 440,8 tys. zł 
uzupełniane dotacją z budżetu Miasta Jasła przeznaczaną na dofinansowanie niezbędnych 
robót remontowych. 
 

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 to ok. 18 zł/m2. Stawki 
czynszu najmu lokali mieszkalnych na wolnym rynku kształtują się powyżej 25 zł/m2, zatem są 
to stawki, które uwzględniając poziom dochodów mieszkańców Jasła i okolic, stanowią barierę 
w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin. Do końca 2021 roku TBS ABK Sp. z o.o. nie 
uzyskała pozwolenia na budowę budynku z 47 lokalami mieszkalnymi przy ul. Krasińskiego.  
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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) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1947 t.j.); 
2) Uchwała RMJ Nr XXII/212/2012 z 26 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu cmentarzy 

komunalnych w Jaśle; 
3) Uchwała RMJ Nr XLIV/449/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za 

miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Jaśle; 
4) Uchwała RMJ Nr LI/465/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za 

miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Jaśle; 
5) Zarządzenie BMJ Nr IV/176/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi 

cmentarne. 
 
11.2. Zrealizowane zadania w 2021 roku 

Na terenie „Nowego cmentarza” rocznie odbywa się średnio około 300 pogrzebów. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie wynosi około 4.600 sztuk, natomiast miejsc 
grzebalnych, jakie są obecnie do dyspozycji szacuje się na poziomie 500 sztuk. 
W 2021 roku na cmentarzu wykonano następujące prace: 
1) Remont pokrycia dachu na budynku administracyjnym; 
2) Częściowe odwodnienie wzdłuż alei cmentarnej sektora nr 8, odtworzono drogę i chodnik, 

wykarczowano i wyrównano teren. 
Na „Starym cmentarzu”, 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 2021 roku na „Starym cmentarzu” wykonano renowację schodów zabytkowej kostnicy. 
Zakres pozostałych prac konserwatorskich i restauratorskich opisano w niniejszym Raporcie 
w punkcie 2. – Kultura. 
Na cmentarzu przy ul. Gajowej średnia liczba pogrzebów wynosi około 50 rocznie. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie wynosi około 600 sztuk, natomiast miejsc 
grzebalnych, jakie są obecnie do dyspozycji szacuje się na poziomie 100 sztuk. W 2021 roku na 
cmentarzu dokonano remontu nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów przy krzyżu. 
 
Administratorem cmentarzy komunalnych w Jaśle był w 2021 roku, wyłoniony w drodze 
przetargu, Zarządca cmentarzy Stanisław Wojdyła. Koszty utrzymania cmentarzy wyniosły 
567,7 tys. zł. Do obowiązków administratora należało w szczególności: 
1) Prowadzenie ksiąg cmentarnych, 
2) Wykonywanie określonych umową usług cmentarnych; 
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3) Utrzymywanie cmentarzy komunalnych w należytym stanie technicznym i porządkowym, 
w tym utrzymanie zieleni, wywóz odpadów. 

 
Zrealizowane w 2021 roku zadania w zakresie opieki nad cmentarzami wojskowymi i mogiłami 
wojennymi opisano w niniejszym Raporcie w punkcie 2. – Kultura. 
W celu upamiętnienia osób znaczących dla historii miasta i kraju oraz Honorowych Obywateli 
Miasta Jasła zakupiono chryzantemy i znicze na pomniki, groby i mogiły oraz zakupiono 
dekorację kwiatową na obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
 

Podsumowanie 
W 2021 r. w celu pokrycia w części rosnących wydatków administracyjnych podniesiono opłaty 

za miejsca grzebalne oraz opłaty za zastrzeżenie grobu. Obowiązujące do tej pory opłaty 

odbiegały od realiów ekonomicznych, były jednymi z najniższych w porównaniu do innych 

miast. Nowe opłaty ustalono pomiędzy najwyższymi, a najniższymi opłatami w regionie. 

Obecny obszar „Nowego cmentarza”, według szacunków, zapewni pochówki jeszcze przez 
około 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. 
 
 
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 RMJ Nr XXVI/227/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie targowisk miejskich 

i ich regulaminu; 
2) Uchwała RMJ Nr XVI/151/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 
3) Zarządzenie BMJ Nr V/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 ustalające stawki opłat za 

rezerwacje stanowiska handlowego na placu targowym „Bazar” i „Mój Rynek”. 
 
12.2. Zrealizowane działania w 2021 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; 
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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 2021 roku, wyłoniona w trybie przetargu, Firma Usługowo-Handlowa „ATENA”. Koszty 
eksploatacji placów targowych wyniosły 286,6 tys. zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania 
placów targowych oraz 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. 

 
W 2021 roku na terenie targowisk nie była pobierana opłata targowa, co ograniczyło wpływy 
do budżetu Miasta Jasła. Tacza antykryzysowa 6.0, zwana również „Tarczą branżową”, 
uchwalona ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2020r., poz. 2255), oprócz rozszerzenia dotychczasowych programów pomocowych, 
wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej. 
 
Podsumowanie 
Handel targowiskowy ogranicza się w coraz większym stopniu. Dotyczy to szczególnie handlu 
artykułami przemysłowymi na placu „Bazar”. W roku 2021 pawilony DUO, których właściciele 
rezygnują z działalności gospodarczej, były przejmowane przez Miasto Jasło nieodpłatnie. 
Obecnie Miasto Jasło jest właścicielem 16 pawilonów DUO i w przypadku dalszego 
ograniczania się handlu bazarowego, umożliwiającego koncentrację handlu w części 
zachodniej Placu, opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania zwolnionej części placu 
„Bazar”. W 2021 r. z braku środków finansowych nie została opracowana koncepcja 
zagospodarowania placu przy ul. Stromej, gdzie powinien odbywać się handel kwiatami. 
 

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.); 
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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 w 1992 roku. Siedziba SM mieści się przy ul. PCK 2a. 
W budynku SM funkcjonuje monitoring miejski. Na 31.12.2021 r. miejski monitoring 
obejmował 68 kamer na terenie miasta: 61 kamer HD, w tym 55 kamer z podświetleniem, 
10 kamer stacjonarnych (kierunkowych) i 3 kamery analogowe. Monitoring działa w systemie 
całodobowym. W roku 2021 zainstalowano 3 nowe kamery HD oraz wymieniono 2 kamery. 
Służbę w SM w 2021 roku pełniło 18 strażników i 8 pracowników cywilnych zatrudnionych do 
obsługi systemu monitoringu wizyjnego oraz 1 pracownik do obsługi kancelarii. 
 

13.1.3. Realizacja zadań przez SM w 2021 roku. 

1) Utrzymanie porządku publicznego 
W 2021 roku do SM wpłynęło razem 1.734 interwencji dotyczących zagrożeń lub 
nieprawidłowości występujących na terenie miasta oraz 1.778 interwencji ujawnionych przez 
operatorów monitoringu. Interwencje te były załatwiane przez funkcjonariuszy SM, bądź 
przekazywane do instytucji zgodnie z właściwościami. Realizowane zgłoszenia pochodziły 
przede wszystkim od mieszkańców miasta oraz innych podmiotów. Interwencje porządkowe 
dotyczyły w szczególności: spożywania alkoholu, palenia papierosów przez osoby nieletnie 
i w miejscach objętych zakazem, wandalizmu, zanieczyszczania terenu itp. Funkcjonariusze SM 
podejmowali również kontrole płatnych stref parkowania. W roku 2021 wystawionych zostało 
1.509 dodatkowych opłat parkingowych. 
2) Współpraca z Policją 
Współpraca obu formacji sprowadzała się do właściwej dyslokacji służb, wspólnych patroli, 
w tym z dzielnicowymi na poszczególnych osiedlach. Prowadzono wspólne patrole z zakresu 
ruchu drogowego oraz współpracowano w zakresie zabezpieczania różnego rodzaju imprez 
i uroczystości oraz katastrof budowlanych. W 2021 roku wykonano 111 wspólnych patroli, 
w czasie których dokonywano kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Istotnym 
elementem współpracy SM z Policją jest udostępnianie i przekazywanie nagrań z monitoringu 
miejskiego, które służą do ustalenia sprawców wykroczeń, przestępstw oraz do prowadzenia 
przez Policję różnego rodzaju działań operacyjnych i dochodzeniowych. 
3) Kontrola bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne. 
W związku ze stanem epidemii kontrole bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne 
oraz kontrole gospodarowania ściekami przeprowadzano na interwencje. W 2021 r. do SM 
została zgłoszona tylko jedna taka sprawa. Sprawca wykroczenia za nieprawidłowe 
gospodarowanie nieczystościami ciekłymi został ukarany mandatem karnym. 
4) Kontrola domowych pieców i kotłów. 
SM kładzie duży nacisk na edukację mieszkańców, informuje ich o negatywnych 
konsekwencjach spalania śmieci. W 2021 roku funkcjonariusze SM posiadający przeszkolenie 
i upoważnienia prowadzili kontrole pieców grzewczych, w których zachodziło podejrzenie 
spalania odpadów. Przeprowadzono 179 kontroli. Wysłano do analizy 1 próbkę do 
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Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu Zdroju. Wystawiono 
2 mandaty na kwotę 250 zł za spalanie odpadów oraz udzielono 87 pouczeń.  
5) Miejski system zagospodarowania odpadów 
Funkcjonariusze SM wraz z pracownikami UM dokonywali kontroli posesji pod kątem 
zgodności ze złożonymi deklaracjami o kompostowaniu odpadów organicznych. 
Przeprowadzono wspólnie 85 kontroli. Szczegółowe dane oraz protokoły 
z przeprowadzonych kontroli znajdują się w Wydziale PiOL UM. W 2021 roku SM rozpoczęła 
również samodzielne kontrole złożonych Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (DO) w zakresie liczby osób zgłoszonych. Dokonano 56 kontroli 
deklaracji. W stosunku do sześciu osób zastosowano postępowanie mandatowe. Kontrole te 
prowadzone są nadal. 
6) Działania związane ze zdarzeniem w budynku przy ul. Metzgera 10 

Podjęte działania przez SM zostały opisane w punkcie 13.2.5. 
7) Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
Działania w obrębie placówek oświatowych 
Na bieżąco kontrolowano tereny wokół szkół miejskich w zakresie przeciwdziałania 
negatywnym zachowaniom dzieci i młodzieży. 
Profilaktyka Szkolna 
SM w Jaśle realizuje to zadanie poprzez działania Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej, na które 
składają się działania informacyjno – edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, 
nauczycieli, seniorów oraz organizowanie działań alternatywnych (konkursy, konferencje).  
Realizowano programy obejmujące kilkanaście obszarów tematycznych, przeznaczonych dla 
różnych grup wiekowych. Łącznie w 2021 roku zrealizowanych zostało 7 programów. 
SM wspólnie z KPP w Jaśle wzięła udział w zajęciach na półkolonii dla dzieci w ZSM nr 5 w Jaśle. 
W spotkaniu uczestniczyła grupa 25 dzieci. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży nad wodą, podczas wypoczynku w górach oraz spotkań w grupach młodzieżowych. 
W drugiej połowie 2021 roku na jasielskim Rynku podczas akcji „Pnącza dla Jaślan” SM 
zorganizowała stanowisko profilaktyczne z grą XXL „Zostań Mistrzem bezpieczeństwa”. 
Funkcjonariusze uczestniczyli również w Miejskich Mikołajkach, a także w akcji rozdawania 
odblasków podczas imprezy „RAZEM stroimy Jasło na święta”. 
W 2021 roku odbyło się w sumie 131 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Niestety 
w związku z trwającą epidemią COVID-19, placówki oświatowe były częściowo zamknięte, więc 
nie było możliwości całkowitego zrealizowania programu profilaktycznego. 
Podsumowanie  
Analizując dane za ostatnie cztery lata, można zauważyć, że liczba interwencji SM do 2020 
roku wykazywała tendencję malejącą. Natomiast w 2021 roku zanotowano ok. 20%-owy 
wzrost liczby interwencji (12%-owy wzrost zwykłych interwencji oraz 44%-wzrost interwencji 
z monitoringu). Na zwiększenie ilości interwencji w stosunku do poprzedniego roku wpłynęła 
sytuacja pandemiczna i z tym związane ograniczenia. W 2021 r. ograniczenia zostały 
w znacznej części zniesione, co spowodowało zwiększenie liczby interwencji. Również o ok. 
67% wzrosła w stosunku do roku poprzedniego liczba wystawionych przez SM opłat 
dodatkowych za parkowanie. Wzrost liczby opłat w stosunku do poprzedniego roku 
spowodowany był tym, że w 2020 roku wprowadzone były ograniczenia związane z sytuacją 
pandemiczną, co wpłynęło na bardzo duży spadek ilości parkowanych pojazdów (w niektórych 
miejscach parkingi były po prostu puste).  
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Liczba parkometrów na koniec 2021 roku wynosiła 19 (2018 –17, 2019 – 17, 2020 – 17).  
Powyższe tendencje pokazane zostały na poniższych wykresach. 
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Szczegółowe dane dotyczące działalności Straży Miejskiej w Jaśle w 2021 roku zawarte są 
w Sprawozdaniu z działalności SM w Jaśle za rok 2021 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 

t.j. ze zm.); 
2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

869 t.j.); 
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. ze 

zm). 
 

13.2.2. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa powodziowego 

W 2021 roku realizowano następujące zadania: 
1. Zaktualizowano kluczowe załączniki do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Jasła. Plan 

operacyjny ochrony przed powodzią jest jednym z elementów tego planu. 
2. Nadal w trakcie realizacji znajduje się zadanie związane z przygotowywaniem 

dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przed powodzią obszarów wzdłuż Wisłoki (113 + 
350 – 119 + 000 km) na terenie Jasła, Gminy Jasło oraz Gminy Dębowiec, Etap I i II (nie 
rozstrzygnięto odwołań organizacji ekologicznych do GDOŚ) oraz dokumentacji 
pozostałych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na naszym terenie. 
Inwestorem w/w zadań jest PGW Wody Polskie i RZGW w Rzeszowie. 

3. Istotną sprawą dla bezpieczeństwa powodziowego Jasła ma rozpoczęta w 2021 roku 
budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od mostu na Ropie w ciągu 
drogi powiatowej nr 1868R – Trzcinica-Cieklin do mostu kolejowego na rzece Ropie. 
Długość wału wynosi 1,7 km. Planowany termin wykonania: czerwiec 2022 r. 

 
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 2021 r. nie uzupełniano stanu magazynów. 
Ponadto realizowano zadania związane z konserwacją systemu alarmowego i łączności 
radiowej oraz sprzętu w magazynie p-pow. 
 

13.2.4. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 

Miasto Jasło utrzymuje i wyposaża w niezbędny sprzęt i wyposażenie miejskie jednostki OSP. 
Na terenie Miasta Jasła funkcjonują n/w jednostki OSP: OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – 
„Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło – „Brzyszczki”. Wyposażenie i jakość sprzętu 
znajdującego się w miejskich jednostkach OSP jest bardzo dobra. 
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 r. przekazano dotację 

http://www.strazmiejskajaslo.pl/
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w kwocie 566,80 zł dla jednostki OSP Jasło-„Niegłowice”. Dotacja ta była wkładem własnym 
do zadania dofinansowanego z MSWiA w zakresie zakupu wyposażenia (2 szt. ubrań 
specjalnych i 4 pary obuwia strażackiego). Otrzymane dofinansowanie z MSWiA wynosiło 
5.133,20 zł.  
W przeciągu 2021 roku Miasto Jasło wydatkowało na doposażenie jednostek OSP 
z terenu miasta kwotę 165,6 tys. zł. 
Zgodnie z Uchwałą RMJ Nr L/459/2021 z 25.10.2021 r. BMJ przekazał Powiatowi Jasielskiemu 
kwotę 50 tys. zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 
dla grupy ratownictwa wodnego z napędem 4 x 4 dla KP PSP w Jaśle”. 
 

13.2.5. Działania związane z zagrożeniem wystąpienia katastrofy budowalnej budynku 
wielorodzinnego w Jaśle przy ul. Metzgera 10 

Działania związane z zaistniałym wydarzeniem w budynku położonym w Jaśle przy 
ul. Metzgera 10 obejmowały następujące czynności: 
1. BMJ oraz MCZK o wystąpieniu sytuacji kryzysowej (naruszenie konstrukcji nośnej budynku 

wskutek wykonywanych robót budowlanych na parterze budynku) został poinformowany 
14.10.2021 r. o godz. 1920. Bezzwłocznie uruchomiono całodobowy dyżur MCZK. 
Na miejscu zdarzenia działania koordynujące i decyzyjne prowadzone były przy udziale: 
BMJ – Szefa MCZK oraz Kierownika Wydziału BiZK - zastępcy Szefa MCZK. 

2. Po zapoznaniu się z sytuacją niezwłocznie wykonano poniższe czynności: 
a) ewakuowano 44 mieszkańców, w tym 2 osoby, z uwagi na stan zdrowia, zostały 

przetransportowane do Szpitala w Jaśle, a pozostałe znalazły schronienie u swoich 
rodzin i bliskich (nikt nie skorzystał z przygotowanych lokali zastępczych), 

b) zamknięto główny zawór gazu, 
c) zamknięto ruch drogowy na części ul. Metzgera oraz zabezpieczono okolicę obiektu 

zaporami drogowymi, 
d) funkcjonariusze KPP i SM oraz strażacy z KP PSP zabezpieczyli budynek i jego okolice, 
e) dokonano wstępnych oględzin budynku i BMJ podjął decyzję o natychmiastowym 

wykonaniu wzmocnienia tymczasowego zabezpieczenia dodatkowymi stemplami 
(w/w prace trwały do godz. 100), 

f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) w Jaśle podjął decyzję 
o całkowitym wstrzymaniu użytkowania budynku. 

3. Na posiedzeniu MZZK w dniu 15.10.2021 r. BMJ podjął m.in. decyzję o bezzwłocznym 
zleceniu ze środków budżetu Miasta wykonania ekspertyzy technicznej, na podstawie 
której będzie można wykonać niezbędne prace w zakresie doprowadzenia do użytkowania 
budynku. 

4. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie „z wolnej ręki” 18.10. 2021 r. zawarto umowę 
na wykonanie przedmiotowej ekspertyzy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. 
Termin realizacji ustalono do 05.11.2021 r. Ze względu na brak dokumentacji technicznej 
budynku 04.11.2021 r. zawarto aneks do umowy w zakresie przedłużenia czasu wykonania 
ekspertyzy. 9.11.2021 r. odebrano od wykonawcy opracowaną ekspertyzę i 1 egz. 
przekazano do PINB oraz 1 egz. do TBS ABK Sp. z o.o. w Jaśle (Administratora części 
wspólnej budynku w zakresie zwykłego zarządu). 

5. TBS-ABK zawarł umowę z NAFTO Sp. z o.o. w Jaśle na wykonanie zabezpieczeń konstrukcji 
budynku przy ul. Metzgera 10. Roboty rozpoczęto 17.11.2021 r. 
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6. Po wykonaniu przedmiotowych zabezpieczeń wykonano kompleksowy przegląd 
techniczny budynku i w dniu 02.12.2021 r. PINB w Jaśle podjął decyzję o przywróceniu do 
użytkowania lokali w budynku przy ul. Metzgera 10 w Jaśle. 

7. Mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań od 06.12.2021 r. 
8. Miasto Jasło w trakcie prowadzonych działań związanych z odbudową naruszonej 

konstrukcji budynku realizowało poniższe działania: 
a) zapewniono tymczasowe zakwaterowanie mieszkańcom, którzy nie mogli dalej 

przebywać u swoich najbliższych - z takiej pomocy skorzystało 18 osób, 
b) dla potrzebujących zapewniono posiłki oraz niezbędną pierwszą pomoc, 
c) zapewniono możliwość mieszkańcom budynku wejście do swoich mieszkań, pod 

nadzorem policji, w celu zabrania niezbędnych rzeczy osobistych, 
d) zaoferowano poprzez MOPS w Jaśle wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców, 

dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie: 

 pomocy finansowej na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb, 

 pomocy w formie usług opiekuńczych, 

 wsparcia w zorganizowaniu pomocy rzeczowej, 

 wsparcia i pomocy wolontariuszy, wsparcia w postaci pracy socjalnej, 

 bezpłatnych porad prawnych, 
e) funkcjonariusze SM w okresie od 15 października do 6 grudnia 2021 r. pełnili 

całodobową służbę w zakresie zabezpieczenia wejścia osób postronnych do budynku 
oraz zabezpieczenia terenu wokół budynku. 

Koszty poniesione przez Miasta Jasło wyniosły 142 tys. zł 
 

13.2.6. Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

W roku 2021 BMJ kontynuował działania związane z zapobieganiem i rozprzestrzeniania się 
pandemii na terenie miasta. Działania jakie podejmowano wynikały z obowiązujących 
przepisów, wytycznych Wojewody, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 
jednostek nadrzędnych. Prowadzona była ścisła współpraca z jasielskim Sanepidem, jako 
jednostką koordynującą stan epidemii, Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, KPP w Jaśle, KP PSP 
w Jaśle. Nasze jednostki, takie jak MOPS, SM, miejskie OSP realizowały na bieżąco wszelkie 
niezbędne działania. Przy wsparciu PUW, który dostarczył środki ochrony osobistej 
i dezynfekcji, chętni mieszkańcy miasta otrzymali bezpłatnie pakiety maseczek ochronnych. W 
ramach tej samej pomocy wszystkie placówki opieki zdrowotnej z terenu miasta otrzymały 
środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, okulary), a także środki 
do dezynfekcji.  
W okresie epidemii nw. miejskie jednostki realizowały następujące działania: 
1) Urząd Miasta w Jaśle 

Na terenie miasta przeprowadzono kampanię promującą szczepienia w ramach, której 
propagowano działania organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na 
celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności 
w wieku 60+). Kwotę 20 tys. zł pozyskaną z funduszy PUW wydatkowano na: 

a) wsparcie organizacyjne mobilnych zespołów szczepień, 
b) akcje promocyjne adresowane do wszystkich mieszkańców. 
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Ponadto kontynuowano działania z roku poprzedniego. 
2) Straż Miejska 

W związku z prowadzonymi działaniami funkcjonariusze SM w stosunku do osób 
niestosujących się do obowiązujących zaleceń udzielili 284 pouczenia, nałożyli cztery mandaty 
karne oraz skierowali 8 wniosków do Sądu o ukaranie. Funkcjonariusze raz na dobę sprawdzali, 
czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają 
w miejscu odizolowania. Oprócz kontroli strażnicy zbierali także informacje o tym, czy osoby 
objęte kwarantanną potrzebują pomocy, by następnie niezwłocznie przekazać takie 
informacje wskazanym instytucjom pomocowym. Realizowano także dowóz osób, które miały 
problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. 
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 

MOPS w Jaśle celem udzielenia wsparcia osobom wymagającym pomocy, w tym osobom 
starszym, niepełnosprawnym, przebywającym na kwarantannie, bądź w izolacji, podjął 
następujące działania: 
1. Uruchomiono numery telefonów, pod które dzwoniąc, osoby starsze, niepełnosprawne, 

samotne, potrzebujące wsparcia mogły zwrócić się o pomoc; 
2. W przypadku wystąpienia takiej konieczności organizowano dla osób przebywających 

w kwarantannie, bądź izolacji, pomoc w postaci dostarczenia produktów żywnościowych, 
posiłku, leków, środków higieny osobistej; 

3. W okresie: 01.-09.04.2021r. – czasowo zawieszone zostały zajęcia w DDP dla Osób 
Starszych w Jaśle. W tym czasie pracownicy Domu realizowali usługi na rzecz uczestników 
m.in. poprzez dostarczanie posiłków dla samotnych i samotnie gospodarujących seniorów 
do miejsca ich zamieszkania, monitorowanie ich sytuacji; 

4. Realizowano program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniorów. Programem objęto 5 osób w wieku powyżej 70 roku życia. Seniorom 
dostarczano artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej, a w razie potrzeby wykonywane były także czynności związane z codziennym 
funkcjonowaniem, w tym m.in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc 
w kontakcie z placówkami służby zdrowia. Na realizację Programu wydatkowano łącznie 
2.050,16 zł.  

4) Miejskie jednostki OSP 
Zrealizowano poniższe działania: 
a) przeszkolono członków OSP w zakresie sposobu bezpiecznego dostarczania żywności dla 

osób potrzebujących; 
b) zabezpieczono do w/w działań niezbędne środki ochrony osobistej dla strażaków; 
c) wytypowano jednostkę OSP, która w razie potrzeby będzie informować mieszkańców 

o zasadach postępowania w obecnej sytuacji (w uzgodnieniu z PSP) – komunikatami 
głosowymi z pojazdu. 

d) MSWiA w ramach zadania „Zakup wyposażenia wykorzystywanego do udzielania 
pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciw wirusowi SARS Cov2”, dla trzech jednostek OSP z terenu Miasta Jasła 
(OSP Jasło-Hankówka, OSP Jasło-Żółków, OSP Jasło-Niegłowice) przekazało po 5,0 tys. zł 
na zakup sprzętu wykorzystywanego do realizacji tego zadania. 
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Podsumowanie 
Organem właściwym w zakresie zarządzaniem kryzysowym na terenie Miasta Jasła jest BMJ. 
Organem pomocniczym Burmistrza w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym jest powołany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK). 
Pracami MZZK kieruje BMJ. Bezpośrednio realizacją ww. zadań zajmują się członkowie 
powołanego przez BMJ Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK). W okresach, 
w których nie występują bezpośrednie zagrożenia, sprawami monitorowania oraz 
informowania o potencjalnych zagrożeniach zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego UM w Jaśle. Ponadto BMJ w celu skuteczniejszego przekazywania 
informacji o zagrożeniach wdrożył w Jaśle elektroniczny system ostrzegania SMS-ALERT.  
W tym systemie na koniec 2021 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 2021 roku 18,5 tys. zł. Kwota wydatków obejmowała pokrycie kosztów eksploatacji 
studni publicznych, a w szczególności: czyszczenie, utrzymanie w należytym stanie 
technicznym, uzdatnianie wody do celów spożywczych w 20 studniach oraz utrzymanie 
w sprawności technicznej 35 studni, z których woda może być wykorzystywana na cele 
p.poż.  

2) Tablice ogłoszeń – rozmieszczone są na wszystkich osiedlach miasta i są utrzymywane 
w porozumieniu z zarządami osiedli. W ewidencji znajduje się 85 tablic ogłoszeń. 

3) Ławki - rozmieszczone są w Parku Miejskim, na Rynku, na skwerach i w ciągach 
komunikacyjnych oraz terenach rekreacyjno-sportowych. W 2021 roku wydatkowano 
łącznie 12,5 tys. zł na 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 w czystości oraz 
wyposażanie w materiały higieniczne jest objęte umową zlecenia. Koszty bieżącego 
utrzymania toalet w 2021 roku wyniosły łącznie 11,1 tys. zł. 

 
14.2. Miejskie obiekty administracyjne 

BMJ wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta w Jaśle. UM realizował swoje 
zadania w pięciu budynkach zlokalizowanych w następujących miejscach: 

1) ul. Rynek 12 – budynek główny (większość komórek organizacyjnych UM), 
2) ul. Sokoła 8 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Energetyk Miejski, Centrum Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej, Punkt konsultacyjny Programu „Czyste powietrze”), 
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3) ul. PCK 2A (Straż Miejska), 
4) ul. Floriańska 8A (Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, Pełnomocnik ds. 

Jakości), 
5) ul. K. Wielkiego 5 (Wydział Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości). 

 
W zakresie inwestycji, modernizacji i remontów pomieszczeń wykonano: zabudowę 
z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne w budynku głównym UM (na 3. piętrze) na 
potrzeby osób zajmujących się utrzymaniem czystości w budynkach UM; zakup i montaż 
kurtyny powietrznej ELIS C-E 150 do budynku głównego UM; wykonanie remontu poszycia 
dachowego w budynku przy ul. Floriańskiej 8a; zestawienie łącza światłowodowego pomiędzy 
budynkiem SM przy ul. PCK 2a a budynkiem Inkubatora przy ul. K. Wielkiego 5; naprawę 
obróbek blacharskich w budynku głównym UM (w ramach naprawy gwarancyjnej); budowę 9 
nowych miejsc parkingowych przy budynku głównym UM; zakup i wdrożenie urządzenia 
Fortigate-200F z licencją UTP 24x7 do obsługi Internetu we wszystkich budynkach UM; 
dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku głównym UM (archiwum zakładowe – wymiana 
uszkodzonych urządzeń; maszynownia windy i pomieszczenie Kancelarii głównej – montaż 
nowych klimatyzatorów); remont 7 pomieszczeń biurowych (wymiana podłóg z paneli PCV 
i malowanie pomieszczeń). 
W zakresie wyposażenia budynków administracyjnych na bieżąco dokonywano zakupów 
niezbędnych urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem. Wymieniano meble i fotele 
biurowe zgodne z wymogami BHP. 
W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami powołany przez BMJ Koordynator ds. dostępności podjął 
niezbędne działania związane z zapewnieniem dostępności, m.in.: 
- przeprowadzono analizy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej  
i cyfrowej Urzędu Miasta w Jaśle; 
- sporządzono Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
W 2021 roku dokonano przebudowy i rozbudowy parkingu wewnętrznego przy budynku 
głównym UM. Dzięki tej inwestycji powstało pełnowymiarowe miejsce postojowe dla 
inwalidów. Obniżono także krawężnik przy wjeździe z ul. Rynek, co stanowiło poważną barierę 
architektoniczną. Ponadto zniwelowano nierówności na całej powierzchni obejścia i parkingu 
oraz wyprofilowano wejście do budynku głównego UM od strony ul. Basztowej. 
Od września 2021 r. na stałe w obsłudze UM wprowadzona została możliwość skorzystania 
z usługi videotłumacza. Osoby porozumiewające się z otoczeniem językiem migowym mogą 
w ten sposób skorzystać z tej bezpłatnej usługi po zgłoszeniu takiej chęci w dowolny sposób 
(telefonicznie, mailowo, czy też w kontakcie bezpośrednim w UM). Dodatkowym atutem tego 
rozwiązania jest brak konieczności wcześniejszego umawiania swojej wizyty. Dostęp do usługi 
jest możliwy na parterze budynku głównego UM. 
W kwestii obsługi bezpośredniej klientów z niepełnosprawnościami słuchowymi zakupiono 
i zainstalowano w każdej lokalizacji UM (siedem urządzeń) pętle indukcyjne wspomagające 
aparaty słuchowe przystosowane do współpracy z urządzeniami tego typu. 
UM przystąpił w 2021 roku do projektu „Akcelerator dostępności”, dzięki któremu kadra UM 
uczestniczy w rozbudowanym cyklu szkoleniowym, zajęciach stacjonarnych oraz on-line. 
Projekt trwa nadal i jego dodatkowym atutem jest brak obciążenia finansowego budżetu 
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miasta. Tematyka szkoleń obejmuje pełne zakres ustawy, od dostępności cyfrowej, przez 
dostępność architektoniczną po informacyjno-komunikacyjną. 
Zadania zrealizowane w 2021 roku przez UM w Jaśle, które związane były z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną zostały opisane w niniejszym Raporcie w punkcie 13. - Porządek publiczny 
i bezpieczeństwo obywateli. 
Urząd Miasta w Jaśle utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym i funkcjonalnym budynki 
– Domy Osiedlowe (DO) 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 BMJ. 
 
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. JDK administruje  
tablicami ogłoszeń znajdującymi się w centrum miasta. Do rozważenia pozostaje zastąpienie 
istniejących tablic w centrum miasta elektronicznymi tablicami ogłoszeń. 
Ławki ustawione w ciągach komunikacyjnych są na bieżąco remontowane. Istnieje 
konieczność wymiany siedzisk ławek na jasielskim Rynku. W 2021 r. z powodu braku środków 
finansowych, które można było przeznaczyć na remonty, powyższe zadanie nie zostało 
wykonane. 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 została zrealizowana, głównie ze 
względu na wysokie koszty niewspółmierne do oczekiwanego efektu. 
 
Początkiem 2022 r. rozpoczęto prace przy sporządzeniu Programu dostępności dla Miasta 
Jasła, który jest częścią projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” dofinansowanego z Funduszy 
Norweskich. Program ma być gotowy do końca kwietnia 2024 roku. 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dostępny jest na oficjalnej 
stronie internetowej UM w Jaśle www.jaslo.pl w BIP w zakładce Dostępność.  

http://www.jaslo.pl/
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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 2020/2021, którą BMJ przedłożył zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe RMJ 
w terminie do 31.10.2021 r. Informacja powyższa zwierała m.in. dane dotyczące egzaminu 
ósmoklasisty oraz dane dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora 
oświaty. 
 
1.1. Podsumowanie Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2020/2021 

Rok szkolny 2020/21 był drugim rokiem z kolei, w którym edukacja - z uwagi na pandemię – 
była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. 01.09.2020 r. – wszyscy uczniowie 
rozpoczęli naukę stacjonarną, ale już od 24.10.2020 r do 16.05.2021 r. uczniowie klas IV-VIII – 
kształceni byli wyłącznie na odległość. W większym stopniu z zajęć stacjonarnych korzystali 
uczniowie klas I – III- wprowadzona została dla nich nauka w trybie hybrydowym. 
Od 29.03.2021 do 18.04.2021 r. zawieszone zostały również zajęcia w przedszkolach. 
Regularna nauka stacjonarna powróciła dopiero 31.05.2021 r. 
 

1.1.1. Informacja zbiorcza 

W sumie w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Jasła funkcjonowało 11 przedszkoli i 9 szkół 
podstawowych (w tym jedna z oddziałem przedszkolnym) prowadzonych przez samorząd 
miejski, z tego jako samodzielne placówki funkcjonowało 6 przedszkoli oraz 4 szkoły 
podstawowe, a pozostałe placówki funkcjonowały w zespołach szkół obejmujących szkołę 
podstawową i przedszkole. W stosunku do roku poprzedniego nie było pod tym względem 
żadnych zmian. 
Ponadto na terenie miasta Jasła funkcjonowało 8 przedszkoli prowadzonych przez osoby 
fizyczne i inne podmioty. W stosunku do 2020 r. liczba placówek niepublicznych na terenie 
Jasła zwiększyła się o dwie. 
Łącznie do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Jasła w roku szkolnym 
2020/2021 uczęszczało 4.501 uczniów, z czego 2.982 to uczniowie szkół prowadzonych przez 
Miasto Jasło, 127 uczniowie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, 992 dzieci 
z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jasło, a 400 dzieci z prywatnych placówek 
przedszkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 94 z 160 
 

 

 
 

Na poniższym wykresie pokazano liczbę uczniów za ostatnie cztery lata. 
 

 
 

1.1.2. Przedszkola 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, 
w 43 oddziałach uczyło się ogółem 992 wychowanków (2020 r.: 45 oddziałów – 1.034 dzieci). 
Z tego 11 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole 
podstawowej. Liczba dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola miejskie 
w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 42 dzieci. W dalszym ciągu utrzymuje się 
tendencja spadkowa. 
 

1.1.3. Szkoły Podstawowe  

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło 
uczęszczało 2.982 uczniów (2020 r.: 3.011 uczniów), z tego w klasach I-III – 1.118, w klasach 
IV-VI – 989,w klasach VII-VIII - 875. Nauka realizowana była w 141 oddziałach szkolnych, 
o 1 oddział mniej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Przyczyną spadku oddziałów 
był niż demograficzny. 

 

1.1.4. Egzamin ósmoklasisty 

W roku szkolnym 2020/21 po raz trzeci przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Egzamin 
przeprowadzany był jeszcze z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, 
matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Od roku 2022 planowany był 
egzamin z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 
chemia, fizyka, geografia lub historia. Ze względu na sytuację pandemiczną rozszerzenie 
egzaminu zostało tymczasowo wstrzymane. 
W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego 
przystąpiło 339 uczniów, z języka angielskiego 338, a do egzaminu z języka niemieckiego 
przystąpił tylko 1 uczeń. 
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Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. był wyjątkowy. Miał odbyć się w kwietniu, ale plany 
pokrzyżowało wprowadzenie stanu epidemii. Egzaminy odbyły się więc w połowie czerwca. 
Ósmoklasiści nie mieli ostatnich powtórek na lekcjach bezpośrednio w szkołach, gdyż ze 
względu na pandemię zajęcia prowadzone były w formie zdalnej lub hybrydowej. 

Poniżej zostały przedstawione średnie wyniki egzaminu z poszczególnych części z roku 
szkolnego 2020/2021, w procentach oraz w skali staninowej, w porównaniu do poprzednich 
lat szkolnych. 
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 

W: 

Język polski Matematyka Język angielski 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
% stanin % stanin % stanin % stanin % stanin % stanin % stanin % stanin % stanin 

SP nr 1 65 6 62 6 64 6 51 7 52 7 55 7 68 7 65 7 77 7 

SP nr 2 67 6 64 6 68 7 53 7 45 5 47 5 70 7 66 7 70 6 

SP nr 4 54 3 66 7 66 7 43 5 54 7 48 6 53 5 64 7 74 7 

SP nr 6 64 5 56 4 60 5 38 4 41 4 40 4 69 7 43 4 59 5 

SP nr 7 62 5 70 8 - - 37 4 45 5 - - 48 4 39 3 - - 

SP nr 8 65 6 55 4 65 6 55 7 41 4 43 5 67 7 55 6 59 5 

SP nr 10 55 3 64 6 57 4 40 5 47 6 42 5 60 6 45 4 58 4 

SP nr 11 63 5 59 5 66 7 45 6 47 6 48 6 57 5 56 6 56 4 

SP nr 12 69 7 69 8 73 8 42 5 51 6 60 7 54 5 69 8 84 8 

 

Wyliczanie średnich wyników podawane jest tylko w przypadku kiedy do egzaminu przystąpiło 
co najmniej 10 uczniów. W przypadku SP 7 do egzaminu przystąpiło 7 uczniów, dlatego też nie 
są podane osiągnięte wyniki. 
Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 
Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza 
tego samego poziomu osiągnięć. 
Poniżej przedstawiono średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 
2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło w porównaniu do Powiatu 
Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego, w porównaniu do lat poprzednich. 

Jednostka 
administracyjna 

Język polski Matematyka Język angielski 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Jasło 65 63 66 48 49 49 62 60 71 

Powiat Jasielski 64 61 62 44 45 47 57 51 62 

Województwo 
Podkarpackie 

64 61 62 46 48 49 57 53 65 
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Dane dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty opracowane zostały na podstawie informacji 
udostępnionych przez Okręgową Komisję Edukacyjną w Krakowie. 

1.1.5. Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2020/2021 ogółem w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych 
i zespołach szkół było zatrudnionych 396 nauczycieli.  
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 

a) nauczyciele stażyści  -     6 osób, 
b) nauczyciele kontraktowi -   25 osób, 
c) nauczyciele mianowani  -   36 osób, 
d) nauczyciele dyplomowani - 329 osób. 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła  
się o 6 osób. Spowodowane było to w głównie zmniejszeniem się liczby godzin dydaktycznych 
w związku ze spadającą liczbą uczniów. 

1.1.6. Struktura wynagrodzeń kadry pedagogicznej  
Zgodnie z systemem wskaźników zawartych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela 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 2021 roku. 

Rok 
Stażysta 

[zł] 
Kontraktowy 

[zł] 
Mianowany 

[zł] 
Dyplomowany 

[zł] 

od 01.09.2020 3.537,80 3.926,96 5.094,43 6.509,55 

1.1.7. Pracownicy administracji i obsługi  
Zatrudnienie pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły w roku 
szkolnym 2020/2021 wynosiło 160,10 etatu (175 osób). 

W stosunku do ubiegłego roku zatrudnienie pracowników niepedagogicznych zmniejszyło się 
o 9,63 etatu (10 osób). 

1.1.8. Wysokość nakładów finansowych na zadania oświatowe 
Poniższy wykres pokazuje wysokość środków finansowych na zadania oświatowe w latach 
2018-2021.  
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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, w 2019 już 51,4 mln zł, w 2020 aż 53,5 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 utrzymania obiektów szkolnych. 
Strukturę wydatków i dochodów na oświatę w latach 2018 - 2021 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.3./poz.2] 

Udział 
dochodów 

w 
wydatkach 

[%] 
[poz.4./poz.2] 

Udział 
środków 
własnych 

w 
wydatkach 

[%] 
[poz.5./poz.2] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

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 

2020 53.502.213 29.723.210 6.019.360 17.759.643 55,56 11,25 33,19 

2021 58.572.398 31.269.265 6.807.722 20.495.411 53,39 11,62 34,99 

 
1.2. Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Mieście Jaśle 

W 2021 r. 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 BMJ dla uczniów przyznawane 
były na podstawie uchwały RMJ Nr IX/67/2019 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 2021 roku zostało przyznanych 118 nagród (w 2020 roku przyznano 90 stypendiów), tj.: 

1. Nagroda Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce – 102 uczniów; 
2. Nagroda Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne – 4 uczniów; 
3. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe- 11 uczniów; 
4. Nagroda Bartłomieja z Jasła – 1 uczeń. 

W sumie na nagrody dla uczniów w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 89.960,00 zł. 
W stosunku do ubiegłego roku na stypendia wydano więcej o 8.360 zł. 

 

1.3. Realizacja Programu „Jasło - Miasto Wiedzy” 

1.3.1. Jasielska Liga Naukowa z Lotosem 
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Od września 2021 r. Miasto Jasło we współpracy z Fundacją LOTOS realizuje projekt 
edukacyjny Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM. Jest to już 7 edycja tego projektu. Na realizację 
projektu Fundacja LOTOS przekazała Miastu Jasłu środki finansowe w wysokości 200 tys. zł. 
Realizowany jest on we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. W roku szkolnym 
2021/22 w projekcie bierze udział 10 szkół, realizujących łącznie 26 projektów. Uczestniczy 
w nim 78 uczniów pod nadzorem 23 nauczycieli. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I–III, 
IV–VI oraz VII-VIII, przejawiający zainteresowania i uzdolnienia z dziedziny humanistycznej lub 
matematyczno – przyrodniczej. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 
2022 r. Za najlepszy projekt spośród wszystkich projektów naukowo – badawczych JLN 
z LOTOSEM zostanie przyznana nagroda główna dla zespołu ligowego. Dodatkowo szkoła, 
z której pochodzi ligowy zespół badawczy, któremu przyznana zostanie nagroda główna, 
otrzyma bon z przeznaczeniem na modernizację oraz wyposażenie pracowni dydaktyczno – 
edukacyjnej. 

1.3.2. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy 
Jasielski Uniwersytet Dziecięcy (JUD) to edukacyjny projekt polegający na zachęcaniu dzieci do 
nauki i rozbudzania w nich pasji pozwania świata wiedzy. Celem projektu jest rozbudzanie 
aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci 
w wieku 6 – 10 lat z terenu Miasta Jasła poprzez udział w interaktywnych zajęciach. 
W ramach JUD odbywają się wykłady oraz warsztaty edukacyjne, które prowadzone są przez 
ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia, a ich poziom i język dostosowany jest do możliwości 
rozwojowych dzieci. 
Już po raz trzeci organizacją JUD zajmowała się Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (MBP). 
W 2021 roku zrealizowano następujące zadania: 
1. Organizacja spotkań, pokazów i warsztatów dla dzieci z JUD 

a) Zajęcia w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 w większości odbywały się 
w formie online. Zrealizowano 8 tematów merytorycznych: 7 tematycznych spotkań 
i warsztatów online, 1 pokaz naukowy na żywo podczas zakończenia roku 
akademickiego. Łącznie odbyło się 23 spotkania merytoryczne: 21 online, 2 w formie 
stacjonarnej. 

b) Zajęcia w I semestrze roku akademickiego 2021/2022 
Rekrutacja dzieci na nowy rok akademicki odbywała się w formie elektronicznej 
UM w Jaśle. Na rok akademicki 2020/2021 przyjęto 79 dzieci. Po sporządzeniu listy 
wiekowej dzieci, zostały dokładnie zweryfikowane dane i wprowadzono podział na 
6 grup. Zrealizowano 5 tematów zajęć merytorycznych z różnorodnych dziedzin wiedzy. 
Podczas rozpoczęcia roku akademickiego dzieci otrzymały m.in.: koszulki, indeksy, 
identyfikatory. W inauguracji wzięło udział 69 dzieci z JUD wraz z rodzicami 
i opiekunami. Po części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć wystawę „Lem” 
przygotowaną przez Narodowe Centrum Kultury. 

2. Współpraca z wolontariuszami w zakresie realizacji projektu 
W 2021 roku w ramach II semestru roku akademickiego 2020/2021 oraz I semestru roku 
2021/2022 w 15 spotkaniach stacjonarnych (zakończenie roku akademickiego 2020/2021, 
inauguracja 2021/2022, zajęcia merytoryczne) wzięło udział łącznie 16 wolontariuszy. 

3. Stworzenie i moderowanie fanpage’m Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego 
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Na potrzeby realizacji i promocji działań JUD od początku października 2019 roku na portalu 
społecznościowym Facebook działa fanpage JUD, na którym zamieszczane są informacje 
dotyczące organizacji zajęć, zapowiedzi oraz galerie zdjęć z krótkimi opisami spotkań. 

4. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie planowanych zajęć w JUD 
Informacje na temat zbliżających się zajęć oraz wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu na 
bieżąco przekazywane są rodzicom i opiekunom za pośrednictwem poczty elektronicznej i 
zamieszczane są na internetowej stronie MBP w Jaśle www.mbp.jaslo.pl oraz na utworzonym 
w 2019 roku fanpage’u JUD. 
W 2021 roku MBP otrzymała na organizację JUD dotację celową w wysokości 26 tys. zł. Łącznie 
zrealizowano 36 spotkań merytorycznych w 13 blokach tematycznych (13 w formie 
stacjonarnej i 23 online), w których wzięło udział 574 dzieci z JUD. Zostało przygotowanych 
17 informacji na stronę www.mbp.jaslo.pl oraz 30 postów dotyczących roku akademickiego 
2020/2021 i 2021/2022 na fanpage JUD na portalu Facebook. W Oddziale dla Dzieci 
i Młodzieży MBP znajduje się przygotowana specjalnie z myślą o małych studentach 
Juniwersytecka Biblioteczka, w której dzieci mogą znaleźć pozycje poświęcone naukowej 
tematyce. Biblioteczka jest na bieżąco uzupełniana o nowości książkowe. 

1.3.3. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny 
W ramach projektu „Wykłady i warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle 
w semestrze zimowym 2021/22” zostały zorganizowane sobotnie zajęcia wykładowe oraz 
warsztatowe. Wykłady prowadzone były online (w czasie rzeczywistym) dla wszystkich 
zapisanych osób, natomiast warsztaty prowadzone były w formie stacjonarnej dla 6 grup. 
Zajęcia warsztatowe odbyły się w SP Nr 2 w Jaśle. Do uczestnictwa w wykładach zgłosiło się 
143 uczestników, w tym 97 z Miasta Jasła. Na warsztaty zapisało się 120 osób, w tym 
80 z Miasta Jasła. Wykorzystano wszystkie dostępne miejsca warsztatowe. Uczestnikami 
zadania publicznego były dzieci w wieku od 7 do 12 lat, uczęszczające do szkół podstawowych 
z terenu Gminy Jasło i Miasta Jasło oraz Gminy Skołyszyn. Każda grupa warsztatowa liczyła 20 
osób (utworzono 6 grup) i zrealizowała 2 spotkania po 1,5 h każde. W sumie zostało 
zrealizowanych 18 h zajęć warsztatowych. Wykłady prowadzone były w formie online, 
odbywały się w czasie rzeczywistym, w soboty. Przeprowadzone zostały 3 wykłady online dla 
wszystkich zapisanych uczestników DUT. Każdy wykład online trwał 1 h i składał się z części 
teoretycznej (treść wykładu) oraz części otwartej (pytania uczestników do prowadzącego). 
Rekrutacja na warsztaty prowadzona była w terminach 20-27.09.2021 r. (zapisy na wykłady) 
oraz 7.10-11.10.2021 (zapisy na warsztaty). Przy zapisach na warsztaty obowiązywała 
kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych otrzymał zestaw edukacyjny 
składający się z 3 eksperymentów do samodzielnego eksperymentowania w domu, a także 
zapewnione zostały mu materiały do wykonywania doświadczeń realizowanych podczas zajęć. 
Tematyka zajęć rozwijała ciekawość dzieci do otaczającego nas świata oraz pokazywała, że 
nauka nie musi być nudna. Pierwsza część semestru (październik - grudzień) została 
sfinansowana przez Miasto Jasło, a druga część (styczeń – marzec) przez Gminę Jasło i Gminę 
Skołyszyn. Koszt dotacji Miasta Jasła wynosił 10 tys. Dotacja została rozliczona.  
 
Podsumowanie 

W stosunku do ubiegłego roku nie podjęto decyzji dotyczącej zmniejszenia liczby szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jasło. 

http://www.mbp.jaslo.pl/
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Celem optymalizacji wzrastających kosztów funkcjonowania miejskiej oświaty kontynuowano 
działania dotychczas podejmowane. Przede wszystkim zwracano uwagę na dostosowanie 
zatrudnienia pracowników szkół do liczby dzieci i oddziałów. 
Prowadzono również działania zmierzające do podniesienia jakości edukacji. Skupiono się 
szczególnie na wyrównaniu braków w materiale edukacyjnym, związanych z prowadzoną 
w szkołach nauką zdalną lub hybrydową. W tym celu prowadzone były dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z przedmiotów wiodących. Przeznaczono na ten cel kwotę 93,5 tys. zł. 
Wystąpiono także o zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach, w których nie funkcjonowały klasy gimnazjalne. Na 
ten cel SP Nr 10 otrzymała 54 tys. zł, a SP Nr 7 72,5 tys. zł.  
W 2021 r. szkoły i po raz pierwszy przedszkola mogły przystąpić do programu „Narodowy 
Rozwój Czytelnictwa na lata 2021- 2025”. W jego ramach środki finansowe na zakup nowości 
czytelniczych oraz wyposażenie biblioteki szkolnej otrzymały trzy placówki; PM Nr 2, PM Nr 10 
i SP Nr 4. W sumie z MEiN na ten cel otrzymano 18 tys. zł. Całkowity koszt programu wyniósł 
22,5 tys. zł. 
Przystąpiono również do rządowego programu „Aktywna tablica”. Środki na ten cel, 
w wysokości 35 tys. zł, otrzymał Zespół Szkół Miejskich Nr 5. Wartość zakupionego sprzętu 
w ramach programu wyniósła 43,8 tys. zł. 
W 2021 r. sześć szkół objętych zostało przedsięwzięciem „Poznaj Polskę”. Jego celem było 
wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego w poznaniu 
dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki. 
Zorganizowane wycieczki edukacyjne opiewały na kwotę 74,7 tys. zł, w tym kwota wsparcia 
finansowego otrzymana z MEiN, to 49,3 tys. zł. 
Celem usprawnienia prowadzenia zajęć zdalnych, każdą salę dydaktyczną we wszystkich 
szkołach wyposażono w kamery wysokiej rozdzielczości. Przeznaczono na ten cel około 50 tys. 
zł. Dzięki zakupionemu sprzętowi nauczyciele mogą wprowadzić nauczanie zdalne dla dzieci, 
nie tylko w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach, ale również na wniosek 
rodzica, w przypadkach indywidualnej nieobecności ucznia w szkole.  
W roku 2021 Miasto Jasło wprowadziło po raz pierwszy nabór elektroniczny do szkół 
podstawowych. Pozwoliło to na lepszy nadzór nad przyjęciami uczniów do szkół, a co za tym 
idzie kontrolowanie liczby powstających oddziałów klas I. 
 
Pełna Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2020/2021 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/
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2. Kultura 
 

W 2021 roku zrealizowano poniższe zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony zabytków. 
 

2.1. Miejskie instytucje kultury 
2.1.1. Dotacje podmiotowe  

Instytucje kultury w 2021 roku otrzymały z budżetu Miasta Jasła dotacje podmiotowe 
w następujących kwotach: 

a) Jasielski Dom Kultury – 2 mln 135 tys. zł, 
b) Miejska Biblioteka Publiczna – 1 mln 763 tys. zł, 
c) Muzeum Regionalne – 733,9 tys. zł. 

Ponadto MBP otrzymała 75 tys. zł w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim 
a Miastem Jasłem na realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji biblioteki powiatowej. 
Poniższy wykres pokazuje wielkość dotacji podmiotowych w latach 2019 – 2021. 
 

 
 

2.1.2. Dotacje celowe 
Miejskie instytucje kultury w 2021 roku otrzymały z budżetu Miasta dotacje celowe na 
organizację nw. zadań:  
1) Jasielski Dom Kultury: 

a) Memoriał im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" – na Łąkach Hubalowych; 
b) Dni Jasła 2021 – na Rynku; 
c) XV Międzynarodowe Dni Wina – na Rynku; 
d) Dzień Dziecka - na obiektach MOSiR; 
e) Koncerty Ralpha Kamińskiego - w JDK; 
f) „Festiwal Nauki” - Wydarzenie popularno – naukowe dla dzieci w różnym wieku 

wraz z okolicznościowymi wystawami w JDK; 
g) „Jarmark Bożonarodzeniowy” - na Rynku. 
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Ponadto JDK otrzymał dotację celową inwestycyjną na podatek VAT w związku 
z inwestycją „Podniesienie jakości usług poprzez przebudowę infrastruktury 
kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”. 

2) Miejska Biblioteka Publiczna 
a) Jasielski Uniwersytet Dziecięcy”. 
Ponadto MBP otrzymała dotację celową inwestycyjną na rozwój infrastruktury 
technologicznej. 

3) Muzeum Regionalne  
a) „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle”. 
Ponadto MR otrzymało dotację celową inwestycyjną na zadanie „Rozbudowa 
infrastruktury technicznej”. 

W związku z pandemią i ograniczeniami z nią związanymi nie odbyła się impreza Antoniański 
Dar Serca (dotacja celowa nie została udzielona). 
 

2.1.3. Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, 
artystycznych i rozrywkowych przez miejskie instytucje kultury oraz inne organizacje 
i stowarzyszenia.  

W 2021 roku zostały zorganizowane poniższe wydarzenia: 

1) Warsztaty rękodzieła świątecznego oraz prelekcja na temat Świat Bożego Narodzenia 

w naszym regionie podczas Jarmarku bożonarodzeniowego – Muzeum Regionalne; 

2) XXVI Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto” oraz Turniej Wiedzy o Jaśle - 

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; 

3) Zabawa integracyjna – Zarząd Osiedla Mickiewicza; 

4) Zabawa mikołajowa – Zarząd Osiedla Krajowice. 

 

2.1.4. Pozostałe zadania z zakresu kultury 

W 2021 roku realizowano także niżej wymienione przedsięwzięcia: 
1) Zakupy usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej oraz 

obchodów świąt lokalnych; 
2) Zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła oraz inne z edukacji i oświaty 

kulturalnej; 
3) Zakupy kwiatów, wiązanek, wieńców oraz zniczy na wydarzenia kulturalne i patriotyczne; 
4) Zakupy drobnych upominków i słodyczy w związku z Dniem Działacza Kultury oraz Dniem 

Bibliotekarza i Bibliotek; 
5) Zakup 2 szt. banerów informacyjno – kulturalnych „Wakacje w mieście 2021” oraz 4 szt. 

banerów promujących miejskie wydarzenia; 
6) Zakup materiałów promocyjnych: płyty jasielskich artystów-muzyków, magnesy 

o tematyce miejskiej, ceramiczne kubki z motywami miejskimi wykonywane ręcznie, 
repliki lampy naftowej I. Łukasiewicza, zestawy płyt z filmami o tematyce regionalnej, 
rękodzieła od jasielskich artystów i rękodzielników, w tym obrazy malowane na płótnie 
i pirografie w drewnie; 

7) Wsparto organizację wystawy plenerowej „Stefan Wyszyński – Prymas Przełomów”; 
8) Zlecono wykonanie koncepcji muzycznej ławeczki Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza; 
9) Zlecono przygotowanie i wsparto realizację imprez: 
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a) Weekend z kulturą, 
b) jasielska premiera filmu „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa”; 

10) Wsparto pokazy filmowe w ramach Wakacyjnego mobilnego kina samochodowego 
i plenerowego; 

 
2.2. Stypendia i nagrody dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury 
2.2.1. Stypendia 

W 2021 roku przyznano dwa stypendia artystyczne dla: 
1) Marleny Szpak; Artystka z udziałem gitarzysty O. Bellomo przeprowadziła warsztaty 

wokalno-instrumentalne dla młodzieży i dorosłych. Natomiast w listopadzie 2021 r. 
w JDK odbył się koncert obu artystów pt. „Pieśni intymne”. 

2) Mariusza Krzyżaka, który zrezygnował ze stypendium. 
2.2.2. Nagrody 

Nagrody przyznawane są od 2001 roku, a otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze 
środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające 
dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W 2021 r. nagrody otrzymali: 

1) Maciej Wulw – nauczyciel mianowany. Od 25 lat prowadzi klasę gry na skrzypcach 
w PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle. Jest propagatorem kultury muzycznej 
w regionie podkarpackim, inicjatorem wielu przedsięwzięć muzycznych; 

2) Dorota Kamińska – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania zbiorów MBP 
w Jaśle. Od 25 lat dba o to by jaślanie i mieszkańcy regionu mieli jak najlepszy dostęp 
do książek i innych zbiorów, których potrzebują do nauki, pracy, rozwijania pasji  
i zainteresowań; 

3) Ewa Kusiak – wieloletnia instruktor ds. plastyki. Najstarszy stażem pracownik w JDK, 
osoba sumienna, zaangażowana, z aurą życzliwości i spokoju, opiekuje się 
rękodzielnikami z regionu, wspiera placówki oświatowe przy dekoracji sceny podczas 
występów; 

4) Antoni Bolek – lokalny twórca ludowy. Ofiarodawca wielu cennych prac dla Muzeum 
Regionalnego w Jaśle, obrazujących niezwykły talent, najbardziej charakterystycznego 
twórcy regionu i szeroki zakres jego działań, wykorzystywanych technik i metod 
twórczych; 

5) śp. Jacek Smolik – wieloletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Przez wiele lat był 
komendantem I Szczepu Orląt działającego przy SP Nr 1 w Jaśle. W swojej pracy 
instruktorskiej wychował wiele pokoleń harcerek i harcerzy. Był współorganizatorem 
wielu przedsięwzięć miejskich i powiatowych.  

 
2.3. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury realizowane przez NGO 

W 2021 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 w łącznej 
kwocie 14 tys. zł nw. podmiotom: 

1) Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło – na zadanie pn. 
„Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących”; 
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2) Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – na zadanie pn. „Legendy 
Jasielszczyzny”; 

3) Fundacja im. Stefanii Woytowicz na zadanie pn. „Podkarpackie Impresje im. Karola 
Głowy - Warsztaty Artystyczne - Wakacje ze Sztuką”. 

 
2.4. Miejskie obiekty zabytkowe 
2.4.1. Prace konserwatorskie 

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 dotację celową dla Parafii p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle 
na dofinansowanie prac związanych z remontem tynków na żelbetonowym stropie nawy 
głównej kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Wysokość dotacji wynosiła 30 tys. zł. 

2.4.2. Remonty i bieżące utrzymanie miejskich obiektów zabytkowych oraz działalność 
dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa 

1) Na zabytkowym Starym Cmentarzu przy ul. Zielonej przeprowadzono nw. prace 
konserwatorskie i restauratorskie: 

a) przy zabytkowej figurze św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus (współfinansowane zostały 
ze środków zebranych w ramach kwesty organizowanej corocznie przez Społeczny 
Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle - 3,3 tys. zł 
oraz ze środków Fundacji LOTOS - 5 tys. zł). Łączny koszt prac wyniósł 20 tys. zł; 

b) przy kaplicy grobowej rodziny Lisowieckich – I etap. Na prace została udzielona dotacja 
w wysokości  35 tys. zł przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Przemyślu. Łączny koszt prac wyniósł 67,8 tys. zł; 

2) Przeprowadzono prace konserwacyjne i remontowe przy kapliczce wpisanej do gminnej 
ewidencji zabytków, znajdującej się przy ul. Konopnickiej 64b. Koszt prac wyniósł 2,5 tys. 
zł, a środki pochodziły z darowizny przekazanej przez mieszkańców ul. Konopnickiej. 

3) Opracowano programy prac konserwatorskich dla trzech obiektów zlokalizowanych na 
Starym Cmentarzu (Dulębowskich, Mazurkiewiczów, H. Mroczkowskiej). 

4) Wykonano prace konserwacyjno–porządkowe oraz konserwację masztu przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim; 

5) Wykonano prace porządkowe na Cmentarzu wojennym nr 11 (os. Ulaszowice) 
i nr 36 (os. Krajowice); 

6) Wykonano i zamontowano literę na tablicy inskrypcyjnej na kwaterze grobowej lotników; 
7) Zakupiono chryzantemy i znicze na pomniki, groby i mogiły celem upamiętnienia osób 

znaczących dla historii miasta i kraju oraz honorowych obywateli Miasta Jasła. 
2.4.3. Dotacje na ochronę zabytków 

Pozyskano środki finansowe od podmiotów zewnętrznych na realizację zadań własnych  

z zakresu ochrony zabytków: 

1) Dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 35 tys. zł 

na dofinansowanie prac konserwatorskich kaplicy rodziny Lisowieckich na Starym 

Cmentarzu przy ul. Zielonej; 
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2) Dotacja od Fundacji LOTOS w kwocie 5 tys. zł na dofinansowanie prac konserwatorskich 

przy rzeźbie figuralnej św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus. 

 
Podsumowanie 
W związku z trwającą nadal w 2021 r. pandemią, odbywające się wydarzenia zostały 
zorganizowane w obowiązującym rygorze sanitarnym, dlatego liczba uczestników podczas 
wydarzeń była ograniczona. Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 450 różnych 
wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych wewnątrz instytucji, 
poza swoją siedzibą oraz online, a łącznie udział w nich wzięło blisko 50 tys. odbiorców. 
W związku z zakończeniem zadania dot. przebudowy siedziby Muzeum Regionalnego w Jaśle 
w I połowie 2022 roku planuje się ponowne otwarcie instytucji dla społeczności lokalnej.  
Kontynuowane będą działania w zakresie pozyskiwania środków na remonty zabytków 
(zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu), współpracy z Komitetem Ochrony  
i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle oraz z ASP w Krakowie. W planach 
na 2022 rok są również działania zmierzające do poprawy stanu innych obiektów wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak 
również środowiskiem lokalnym. Wyzwaniem będzie pozyskanie dodatkowych źródeł 
dofinansowania koniecznych prac konserwacyjnych zabezpieczających substancję zabytkowej 
bramy cmentarnej, których koszt przekracza środki zaplanowane w budżecie miasta. 
 
 

3. Kultura fizyczna i rekreacja 
 
Działalność w zakresie kultury fizycznej prowadzona jest przy pomocy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jaśle (MOSiR) oraz we współpracy z klubami sportowymi działających na 
terenie Miasta Jasła. Miasto sukcesywnie dąży do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej 
i udostępniania dodatkowej oferty w zakresie sportu i rekreacji na terenie miasta. 
 
3.1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

MOSiR w Jaśle jest samorządową jednostką kultury fizycznej, która ma za zadanie 
propagowanie sportu i rekreacji na terenie miasta Jasła. W zarządzie posiada następujące 
obiekty: 2 stadiony 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, krytą pływalnię, korty tenisowe, siłownię i salę fitness, 
ściankę wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne oraz pełnowymiarowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią.  
W 2021 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 2.071.944,00 zł oraz dotacje celowe 
w wysokości 630.302,50 zł (za realizację zadań: wykonanie modernizacji stadionu przy 
ul. Śniadeckich – etap II, wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul Śniadeckich – 
etap III, przebudowa krytej pływalni, budowa parkingu przy boisku ze sztuczną nawierzchnią 
– ul. Kasprowicza w Jaśle, zakup trybun oraz kontenera biletowego, modernizacja 
elektronicznego systemu obsługi klienta oraz przebudowa balkonu hali basenowej krytej 
pływalni). W 2021 r. na obiektach MOSiR przeprowadzono 13 imprez sportowych 
i rekreacyjnych. W związku z modernizacją płyty stadionu przy ul. Śniadeckich mecze ligowe 
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drużyn młodzieżowych i seniorów JKS „Czarni 1910” Jasło odbywają się na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią, na boisku przy ul. Sikorskiego odbywają się mecze Jasielskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, a na hali sportowej swoje mecze rozgrywają drużyny młodzieżowe i seniorskie 
klubów MKS „MOSiR” Jasło oraz UKS „MOSiR” Jasło. Od 1 października 2021 roku MOSiR  
w Jaśle przejął w trwały zarząd stadion sportowy przy ul. Sportowej, na którym mecze ligowe 
rozgrywa UKS „Szóstka” Jasło. 
Poniższa tabela przedstawia frekwencję na obiektach MOSiR-u w 2021 roku. 

L.p. Nazwa obiektu 
Liczba osób 

 korzystających 

1. Basen odkryty 23.870 

2. Kryta pływalnia 73.924 

3. Park linowy 2.505 

4. Tor BMX 511 

5. 
Siłowania i sala fitness, ścianka 
wspinaczkowa 

30.737 

6. Lodowisko 6.181 

7. Hala sportowa 9.490 

8. Korty tenisowe 2.730 

9. 
Podkarpackie Centrum Sportów 
Walki 

20.312 

10. 
Stadion (ul. Śniadeckich) i boisko 
piłkarskie (ul. Sikorskiego) 

5.990 

11. Tor dla rolek i nartorolek 3.604 

12. 
Boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią 

18.786 

13 
Stadion ul. Sportowa (od 
października) 

2.000 

14 Hotelik 1.770 

RAZEM 202.410 

Na poniższym wykresie pokazano frekwencję na obiektach MOSiR w latach 2019 – 2021. 
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3.2. Wspieranie sportu 
3.2.1. Wspieranie działalności klubów sportowych 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym 16 klubom sportowym: UKS "MOSiR" Jasło (realizacja 
2 zadań), Jasielski Klub Kyokushin Karate, Global Soccer Academy (realizacja 2 zadań),  MKS 
"MOSiR" Jasło (realizacja 2 zadań), Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła, UKS 
"SPIN" Jasło, MKS "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki", KS "SPEED" (realizacja 2 zadań), Fundacja 
BEAR, JKS „Czarni 1910” Jasło (realizacja 3 zadań), OKS "Sobniów" Jasło, UKS "Szóstka" Jasło, 
Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe, Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów, UKS „Akademia 
Sportów Walki – Judo Jasło”, UKS „Biały Orzeł” (realizacja 2 zadań). Łącznie 16 klubom 
sportowym przyznano w ramach dotacji kwotę 640 tys. zł na realizację 23 przedsięwzięć 
(w tym w ramach dodatkowego terminu składania wniosków przyznano 40 tys. zł trzem 
klubom na realizację 3 zadań). Wysokość dotacji zawierała się w przedziale od 1 tys. zł do 160 
tys. zł. Jeden klub (Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła) nie zrealizował zadania 
w całości i zgodnie z umową zwrócił w 2022 roku dotację w wysokości 3 tys. zł do budżetu 
Miasta Jasła. W rezultacie kluby zrealizowały 22 przedsięwzięcia za łączną kwotę 637 tys. zł. 

3.2.2. Nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe 
Burmistrz Miasta Jasła przyznał 53 nagrody za osiągnięcia sportowe, a w tym: 24 nagrody 
pieniężne i 19 wyróżnień dla sportowców, 5 nagród pieniężnych dla trenerów oraz 
5 wyróżnień dla działaczy sportowych. Wnioski o przyznanie nagród zostały złożone przez 
kluby sportowe i pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Radę Sportu. Nagrodzeni  
i wyróżnieni sportowcy reprezentują: piłkę nożną, piłkę siatkową, sporty walki (judo, karate), 
pływanie, narciarstwo biegowe, rolkarstwo oraz wyścigi samochodowe. Oficjalne wręczenie 
nagród sportowcom odbyło się w czerwcu 2021 r. na Sali widowiskowej JDK z zachowaniem 
aktualnych obostrzeń pandemicznych. Wysokość nagród wyniosła od 500 do 1.000 zł brutto 
(w 2020 roku przyznano 45 nagród). 
 
3.3. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych 
1) Zakupiono nagrody dla zwycięzców: Zimowej ligi tenisa ziemnego, Zawodów  

w pływaniu Family Cup, Turnieju SPRING CUP, Międzynarodowego Mikołajkowego 
Turnieju Judo, Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, Mistrzostw Jasła  
w Tenisie, Turnieju Tenisa o Puchar BMJ, Otwartych Zawodów Spławikowych o Puchar 
BMJ, Amatorskich Zawodów w skokach przez przeszkody o Puchar BMJ, Turnieju Piłki 
Siatkowej Plażowej Mężczyzn o Puchar BMJ. 

2) Zakupiono nagrody dla uczestników: Zawodów Narciarskich o Puchar BMJ, Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar BMJ, Memoriału im. A. Karamona, Mistrzostw Jasła w Tenisie, Turnieju 
Tenisa o Puchar BMJ, Zawodów Run&Rollspeed, Turnieju Judo z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka i wykonano grawerton na puchar dla zwycięzcy 
I Memoriału im. J. Węgrzyna. 

3) Zakupiono 9 szt. banerów promocyjnych eksponowanych podczas wydarzeń sportowych 
organizowanych przez miasto na obiekcie MOSiR w Jaśle (stadion). 

4) Zamówiono usługę cateringową dla uczestników I Memoriału im. J. Węgrzyna i zakupiono 
słodycze na wydarzenie pn. „Kraina lodu” na lodzie. 

5) Wynajęto Salę widowiskową w JDK na uroczyste wręczenie nagród BMJ za osiągnięcia 
sportowe w 2020 r., zlecono realizacje elektronicznego pomiaru czasu podczas zawodów 



Strona 108 z 160 
 

 

 
 

Narciarskich o Puchar BMJ i Run&Rollspeed oraz zamówiono usługę sędziowską podczas 
Amatorskich zawodów w skokach przez przeszkody o Puchar BMJ, zamówiono usługi 
zakwaterowania i wyżywienia zawodniczek UKS „MOSiR” Jasło podczas turnieju 
Ćwierćfinałowego MP Młodziczek, zawodników UKS „SPARTAN JASŁO” podczas MP 
w Kickboxingu w formule K1 w Legnicy oraz ekipy klubu UKS „MOSiR” Jasło podczas 
Turnieju Półfinałowego o awans do II ligi Kobiet. Zlecono organizację zajęć jeździeckich 
pn. Akademia Młodego Jeźdźca dla dzieci i młodzieży. 

6) Zakupiono wakacyjne bilety wstępu na basen, które przekazano do dyspozycji Zarządów 
Osiedli. Zakupiono 1.580 szt. biletów jednodniowych. 

7) W ramach współpracy z Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym wzięto udział w: 
a) ogólnopolskim programie "Szkolny Klub Sportowy". W 2021 r. w programie wzięło 

udział 3 grupy z jasielskich SP. 
b) ogólnopolskim programie „Akademia Małych Zdobywców”. W 2021 r. do programu 

zakwalifikowała się SP Nr 1. 
8) Organizacja Szkolnej Ligi Sportowej. W 2021 roku powrócono do rozgrywek po przerwie 

spowodowanej pandemią. Od października 2021 r. zespoły szkolne przystąpiły do 
rozgrywek 2021/2022. W związku z tym zlecono transport uczestników na turnieje oraz 
zakupiono koszulki dla uczestników. 

9) Organizacja zajęć sportowych na „Orlikach”. Zajęcia prowadzone były na „Orliku” przy ul. 
Szkolnej przez jednego animatora sportu, w ramach zatrudnienia w UM w Jaśle oraz 
w ramach dotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu Lokalny Animator 
Sportu w 2021 roku, realizowanego wspólnie z Instytutem Sportu – Państwowym 
Instytutem Badawczym. 

 
3.4. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacja obiektów sportowych 

W 2021 roku zrealizowano poniższe przedsięwzięcia: 
1) Wykonanie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle; 
2) Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz fundamentu ogrodzenia na stadionie przy 

ul. Śniadeckich; 
3) Modernizacja oświetlenia krytej pływalni; 
4) Wykonanie parkingu przy boisku ze sztuczną nawierzchnią – ul. Kasprowicza; 
5) Zakup trybuny oraz kontenera biletowego na boisku ze sztuczną nawierzchnią; 
6) Modernizacja systemu obsługi klienta MOSiR; 
7) Przebudowa balkonu hali basenowej pływalni MOSiR. 

 
Podsumowanie 
W 2021 roku została zwiększona kwota udzielonych klubom sportowym dotacji do 640 tys. zł. 
Zwiększono ogólną kwotę dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Jaśle. 
Wśród wyzwań na kolejny rok znajduje się budową krytego lodowiska w Jaśle, na które Miasto 
Jasło otrzymało dofinansowanie w wysokości 4,5 mln. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
(zadanie obejmuje budowę całorocznego obiektu z funkcją lodowiska, alternatywnie boiska 
wielofunkcyjnego w sezonie letnim o wymiarach 60 x 26 m, z zapleczem sanitarno-
szatniowym, wypożyczalnią łyżew i widownią na ok. 100 miejsc). 
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W kolejnych latach poszukiwane będą źródła dofinansowania na wykonanie modernizacji 
stadionu przy ul. Śniadeckich w systemie „zaprojektuj wybuduj” zgodnie z powstałą  
w 2021 roku dokumentacją oraz realizacja zadania. 
W dalszej perspektywie należy zmierzyć się z koniecznością modernizacji obiektów 
sportowych, rekreacyjnych i bieżącego ich utrzymywania oraz unowocześniania.   
 
3.5. Upowszechnianie i promocja turystyki  

3.5.1. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle (CITiK) 
W 2021 r. CITiK w Jaśle odwiedziło łącznie 2.843 osoby. Z czego odwiedzający lokalni –  2.507 

osoby, turyści krajowi – 301 osób i turyści zagraniczni – 35 osób. 

Poniższy wykres pokazuje frekwencje w CITiK w latach 2019 – 2021. 

 

 
 

Z uwagi na pandemię i obostrzenia obowiązujące w branży turystycznej, CITiK było nieczynne 

do 4 kwietnia. Do 30 października 2021 r. CITiK funkcjonowało przez 7 dni w tygodniu 

i prowadzone było przez dwóch pracowników. Od poniedziałku do piątku Centrum czynne było 

w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 17.00, natomiast w niedziele od 11.00 

do 16.00. Od listopada, w związku ze zmianami kadrowymi, uległy zmianie godziny otwarcia 

CITiK-u. Od wtorku do piątku Centrum czynne było w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty 

od 10.00 do 17.00, natomiast w niedziele od 11.00 do 16.00. (otwarte w co drugi weekend).  

CITiK prowadzi własną stronę internetową www.citik.jaslo.pl oraz obecne jest w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram). 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 siedzibie CITiK-u 

znajduje się podręczna biblioteczka. 
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Na poniższym wykresie przedstwiono statystykę odwiedzin CITiK w 2021 roku. 

 

3.5.2. Realizacja zadań z zakresu promocji turystyki 
1) Kontynuowano promocję turystyczną Miasta Jasła i Jasielskiego Szlaku Winnego 

w ramach kampanii promocyjnej Niceplace na terenie województwa podkarpackiego. 
2) Współpracowano z organizacjami turystycznymi z regionu i kraju w zakresie, m.in. 

wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (POT, PROT). 
3) Współpracowano z podmiotami i instytucjami z terenu miasta przy realizacji 

przedsięwzięć o charakterze turystycznym: mapa turystyczna Powiatu Jasielskiego, 
III „Jasielskie wakacyjnych spacery z przewodnikiem”, Jasielski Dzień Dziecka, „Weekend 
z Kulturą” w Parku Miejskim, akcja promocyjno-turystyczna „Przyjedź, wysiądź i zobacz! 
MIASTO JASŁO, III edycja Konkursu Wielkanocnego, III edycja Konkursu 
Bożonarodzeniowego w kategorii Kartka Świąteczna Miasta Jasła, wystawa przedmiotów 
kolekcjonerskich związanych z geocachingiem, punkt głosowania na projekty w ramach 
BOMJ. 

4) Realizowano własne działania o charakterze promocyjno-turystyczne, w tym: konkurs 
plastyczny „Moje ulubione miejsce w Jaśle", Quiz turystyczny „Głowa do góry, Jasło! Czyli 
zgadywanki dla spostrzegawczych”, gra terenowa - quest „Płynne bogactwo, te i inne 
jasielskie tajemnice” Jasielski Informator, akcja promocyjną pn. #ZasmakujwJaśle ... na 
wynos, spotkanie z blogerami w CITiKu „Zieloni w podróży”, wystawa prac A. Antonik 
„Ekologia w sztuce”, zgłoszono CITiK do konkursu „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”, 
opracowano i zlecono wykonanie materiałów turystyczno-promocyjnych, zakupiono 
zdjęcia panoramiczne z powietrza i z ziemi miejsc turystycznych miasta Jasła do projektu 
Wirtualny Spacer po Jaśle; zakupiono kamerę cyfrową, współorganizowano HOLI Festiwal 
Święto Kolorów na terenie rekreacyjnym Przystanek Kwiatowa, akcja Odkręcamy, 
wrzucamy, pomagamy!!! 

3.5.3. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane przez NGO 
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W 2021 r. 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:  
1) Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” – na zadanie pn. „Opracowanie, 

publikacja i promocja multimedialnego e- przewodnika enoturystycznego po winnicach 
Jasła i okolic”; 

2) PTTK Oddział w Jaśle – na zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Geocachingowy”. 
Na powyższe dotacje wydatkowano kwotę: 5.550,00 zł. 
 
Podsumowanie 
W 2021 r., z uwagi na nadal trwającą pandemię, prowadzone były intensywne działania 
w Internecie (na profilu facebookowym CITiK, obecnie obserwowanym przez ponad 2.490 
osób oraz profilu facebookowym Aplikacji Jasło, obecnie obserwowanym przez ponad 4.982 
osób), gdzie zamieszczane są informacje na temat aktualnych i nadchodzących wydarzeń 
w mieście i okolicy, informacje o atrakcjach turystycznych Jasła i okolic, a także ciekawych 
inicjatywach i konkursach turystycznych prowadzonych przez Centrum. CITiK ma również swój 
profil na Instagramie, na którym zamieszczane są zdjęcia ukazujące piękno naszego miasta 
i regionu. Profil CITiK śledzi obecnie 1.844 osób.  
CITiK jest miejscem dodatkowej aktywności kulturalnej mieszkańców, poprzez prezentację ich 
osiągnięć w zakresie fotografii, rękodzieła artystycznego czy prac plastycznych, a także 
prowadzenia różnych akcji i konkursów dla dorosłych i dzieci.  
W 2022 r. planowana jest organizacja konkursów, akcji i wydarzeń mających na celu 
aktywizację lokalnej społeczności, w tym w związku z obchodami Roku I. Łukasiewicza. 
Wyzwaniem jest wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w akcjach promocyjnych, 
turystycznych o charakterze ogólnopolskim, a które niejednokrotnie spotykają się 
z neutralnym odbiorem i niewielkim poparciem w głosowaniu. W planach pozostają również 
działania z zakresu edukacji turystycznej, szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta poprzez organizację spotkań z przedszkolakami. W 2022 r. planowana jest organizacja 
cieszących się popularnością spotkań z blogerami turystycznymi oraz spacerów 
z przewodnikiem po mieście, a także wydanie folderu o jasielskich muralach. 
 
 

4. Ochrona zdrowia 
 

4.1. Podstawa prawna 
4.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

711 t.j. ze zm.); 
4.2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 t.j. ze zm.). 
 

4.2. 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 
liczbę podmiotów prowadzących działalność leczniczą na terenie Miasta Jasła miejskie władze 
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samorządowe nie utworzyły i nie prowadzą podmiotu leczniczego. Miasto Jasło ustanowiło 
prawo nieodpłatnego użytkowania części budynku przy ul. Mickiewicza 4 na rzecz SPM-G ZOZ 
w Jaśle. 
 
4.3. Programy polityki zdrowotnej 

W 2021 roku w ramach Programu polityki zdrowotnej na lata 2020 - 2022 obejmującego 
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia, 
zamieszkałych na terenie Miasta Jasła przyjętego uchwałą RMJ Nr XXIX/247/2020 z dnia 
25.05.2020 r. z bezpłatnych szczepień skorzystało 348 osób (2018 r. – 657 osób, 2019 r. – 850 
osób, 2020 r. – 425 osób). Szczepienia realizowane były przez Samodzielny Publiczny Miejsko-
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle wyłoniony w drodze postępowania konkursowego. 
Na realizację Programu w 2021 r. wydano 29,2 tys. zł. 

Podsumowanie 
Szczepienia populacyjne przeciw grypie finansowane przez Miasto Jasło realizowane są od 
ponad 10 lat. Corocznie program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – realizacja  
w granicach od 75-100 % (dotyczy zaplanowanych środków finansowych). W 2021 r. środki 
przeznaczone na realizację programu zostały wykorzystane w 73 %. W związku ze znacznym 
wzrostem kosztów realizacji szczepień w 2020 i 2021 roku w dosyć dużym stopniu zmniejszyła 
się liczba osób zaszczepionych. 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, 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. 
 
4.4. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

4.4.1. 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 2021 r., poz. 1119 ze zm.); 
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2050 t.j. 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 XXXVI/311/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok. 

4.4.2. Wydawanie zezwoleń alkoholowych 
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W ramach prowadzonej polityki ograniczania dostępności alkoholu RMJ w 2021 r. nie podjęła 
uchwały dotyczącej zwiększenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W 2021 roku BMJ wydał łącznie 124 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 
93 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 31 do spożycia w miejscu sprzedaży. Dochody za 
wydane zezwolenia wyniosły 1.054.841,43 zł, co stanowiło 118,39 % planu.  

4.4.3. Realizacja zadań w 2021 roku 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki 
pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być 
przeznaczone wyłącznie na realizację:  
1) Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Gminnych programów przeciwdziałania narkomanii; 
2) Zadań przez placówkę wsparcia dziennego, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 
4.4.4. Realizacja zadań w ramach Programu 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie uzależnianiem i innym zachowaniom 
ryzykownym – dawanie specjalistycznego wsparcia, dbanie o dobre relacje i zdrowie 
mieszkańców. Działania podejmowane w ramach Programu dotyczyły następujących 
obszarów: 
1. Ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin; 
2. Profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. 
3. Wzmocnienie specjalistycznej pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych; 
4. Wzmocnienie instytucjonalnego realizatorów Programu oraz podniesienie poziomu 

kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
związanych z uzależnieniami.  

Sytuacja pandemiczna zwiększyła zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin  
z problemem alkoholowym i problemem przemocy. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, czy z rodzin, w których występuje przemoc. Część 
z nich korzystała z pomocy i wsparcia w świetlicach opiekuńczych, a także z oferty pomocowej 
Ośrodka Psychoterapii, w strukturach którego funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle. 
Bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach 
konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej, mimo pandemii, były 
realizowane w sposób ciągły. Niektóre instytucje pomocowe wprowadziły czasową pracę 
zdalną, która obejmowała zarówno kontakty telefoniczne z możliwością świadczenia pomocy 
z domu a także możliwość świadczenia pomocy z domu przez komunikatory internetowe. 
Mimo dalszych obostrzeń i wprowadzonych ograniczeń w 2021 r., w ramach poszczególnych 
obszarów określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące zadania:  

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu; 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
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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; 

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: 

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 2 dotacje dla: PKPS Zarząd Jasło, Klasztor OO. 
Franciszkanów, 

b) ustawy o zdrowiu publicznym przyznano 4 dotacje dla: PCK O. Jasło, ZHP Hufiec Jasło, 
Centrum Działań Profilaktycznych S.C., Stowarzyszenie „Twój potencjał”. 

Udzielono również dotacji celowych dla instytucji kultury, tj. dla JDK na organizację 
Wakacyjnych Teatrów Profilaktycznych oraz dla MBP na organizację konferencji „Dziecko 
z FASD – Ciąża bez alkoholu”. 
Wsparto finansowo także Klub Integracji Społecznej, w ramach którego 15 osób rodzin 
z problemem alkoholowym otrzymało pomoc. 
Ponadto Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie otrzymał środki 
z funduszu alkoholowego na realizację zadań. 

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. 

 
Podsumowanie 
Podsumowując Program można stwierdzić, że większość zaplanowanych przedsięwzięć 
została zrealizowana, mimo ograniczeń związanych z COVID-19. Zakładane efekty zostały 
osiągnięte. Warto, pamiętać, że podejmowane działania mają na celu zmniejszanie zachowań 
ryzykownych powodujące szkody zdrowotne i społeczne wśród społeczności lokalnej. 
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 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. Pomoc społeczna 
 

5.1. Realizacja zadań przez Urząd Miasta w Jaśle 
  
5.1.1. Podstawa prawna 
b) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 t.j. ze 

zm.); 
c) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. ze zm.), 
d) 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 2021 roku 

W 2021 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 12.997 gorących 

posiłków. Z posiłków skorzystało 71 osób (2018 r.: 14.884 posiłków dla ok. 100 osób,  
2019 r.: 14.056 posiłków dla ok. 100 osób, 2020 r.: 14.056 dla 84 osób); 

2) Prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przez Rzeszowskie 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – schronisko może pomieścić 35 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”; 

5) Pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt 
Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe) prowadzona przez 
Caritas Jasło. Ogólnie wydano 592 paczki. Ponadto wydano 90 paczek dla dzieci  
ze słodyczami. Ze względu na pandemię COVID-19 nie zorganizowano wieczerzy wigilijnej. 
W zastępstwie rozdano paczki z żywnością wigilijno-świąteczną;  

6) Bezpłatne dostarczenie i przekazanie osobom potrzebującym z terenu Miasta Jasła pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020– 
Podprogram 2021 realizowane przez PCK Jasło oraz PKPS ZM w Jaśle. PCK przekazał 28 ton 
198 kg żywności dla 503 osób. PKPS przekazał 39 ton 450 kg dla 1.006 osób. Ogólnie w 2021 
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roku przekazano 67 ton 648 kg żywności dla 1.509 osób (2018 r.: 84 tony dla 2.056 osób; 
2019 r.: 48 ton dla 1.957 osób, 2020 r.: 81 ton 944 kg żywności dla 1.650 osób). 

Na dotacje dla ww. podmiotów w 2021 roku wydano łącznie kwotę 432 tys. zł 
(2018 r. – 412,5 tys. zł, 2019 r.: 438 tys. zł, 2020 r.: 431,8 tys. zł). 
 

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 (MOPS) jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła. 
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 27.09. 2004 r. oraz statutu MOPS w Jaśle, 
który stanowi załącznik do uchwały RMJ Nr XXIV/194/2004 z dnia 14.07.2004 r. z póź. zm. 
Głównym działaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu: dodatków 
mieszkaniowych, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, 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. Ponadto od stycznia 2022 r. MOPS 
realizuje nowe zadanie, jakim jest wypłata dodatku osłonowego, a do maja 2022 r. będzie 
realizował zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. Od stycznia 2018 r. w 
strukturach MOPS-u funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pomocy dla Osób 
Starszych (DDP) oraz Sekcja ds. wolontariatu. Do realizacji zadań Ośrodek, oprócz środków 
pochodzących z budżetu miasta, wykorzystuje środki państwa, jak również aplikuje o środki z 
funduszy zewnętrznych, w tym z UE. Na dzień 31.12.2021r. zadania realizowane przez Ośrodek 
wykonywało 73 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Zauważyć należy, że zatrudnienie w MOPS w Jaśle w związku ze zwiększeniem w 2018 r. zadań 
(DDP, KIS) wzrosło do przeciętnie zatrudnionych 79,69 etatów (w 2017 r. było 70,3 etaty). 
W latach 2019 – 2021 zatrudnienie w MOPS (pomimo tej samej ilości realizowanych zadań) 
uległo zmniejszeniu. W 2021 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 68,88 etatów, co stanowi 
zmniejszenie w stosunku do 2018 r. o 15,7 %. Na podstawie Uchwały RMJ Nr LI/523/2017 
z dnia 25.09.2017 r. do 31.12.2021 roku MOPS w Jaśle prowadził obsługę finansowo-księgową, 
kadrową i prawną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle. 
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5.2.I. Świadczenia realizowane przez MOPS 

5.2.I.1. Pomoc społeczna 
W 2021 r. świadczeniami z pomocy społecznej przyznanymi na podstawie decyzji 
administracyjnej objęto 1.019 rodzin, liczących 1.989 osób, co stanowi 5,96 % ogólnej liczby 
mieszkańców Miasta Jasła (liczba mieszkańców na koniec 2021 r. wynosiła 33.379 osób 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy). Analizując dane z lat poprzednich stwierdzić należy, 
że corocznie zmniejsza się liczba mieszkańców Miasta Jasła objętych świadczeniami z pomocy 
społecznej, wyjątek stanowił rok 2020, z uwagi na fakt, że świadczeniami z pomocy społecznej 
objęto również rodziny, które poniosły straty w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce 
w czerwcu 2020 roku. 
 
Poniża tabela przedstawia Świadczenia pieniężne oraz niepieniężne realizowane w ramach 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

objętych 
wsparciem 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek okresowy 617 1.517.697,63 Budżet państwa 

Zasiłek stały 257 1.479.127,60 Budżet państwa 

Zasiłek celowy i zasiłek celowy 
specjalny 

630 297.479,97 Budżet miasta 

Zasiłek celowy na zakup 
żywności 

746 1.219.271,78 
Budżet 
państwa/ 
Budżet miasta 

Wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki 

19 61.784,41 zł Budżet państwa 

Świadczenia niepieniężne 

Pobyt w DPS 75 1.967.090,57 Budżet miasta 

Usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze(Aktywny Senior”, 
„Opieka 75+”) 

122       1.556.375,00 
Budżet miasta/ 
budżet państwa  

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

63 603.232,00 Budżet państwa 

Posiłek w stołówce Caritas 62 --------------------- 
Budżet 
państwa/ 
Budżet miasta 
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Wyszczególnienie 
Liczba osób 

objętych 
wsparciem 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Dożywianie w placówkach 
oświatowych 

300 102.830,42 
Budżet 
państwa/ 
Budżet miasta 

Ośrodki wsparcia 

Schronisko 32 ------------------- ------------------- 

ŚDS dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

33 ------------------- ------------------ 

Dzienny Dom Pomocy dla osób 
Starszych 

35 ------------------- ------------------ 

 
Analizując dane z lat poprzednich stwierdzić należy, że w 2021 r. nastąpił dalszy spadek liczby 
świadczeniobiorców zasiłku okresowego, zasiłku stałego i zasiłku celowego na zakup żywności.  
Najczęściej wypłacanym świadczeniem z pomocy społecznej dla osób/rodzin w 2021 r. był 
zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
W przypadku ww. świadczenia, dochód osoby/rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby 
samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a dla osoby w rodzinie 792,00 zł, co powoduje, iż większa 
liczba osób i rodzin kwalifikuje się/korzysta z tej formy pomocy.  
Zaznaczyć należy, że od stycznia 2022 r. zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające 
do świadczeń pomocy społecznej, dla osób samotnie gospodarujących wynosi 776,00 zł 
natomiast dla osób w rodzinie wynosi 600,00 zł.  
Pomimo, iż świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są nadal świadczeniami najczęściej 
udzielanymi osobom i rodzinom, widoczne jest coraz większe zainteresowanie pomocą 
w formie świadczeń niepieniężnych, takimi jak usługi opiekuńcze, czy pobyt w DPS, co 
powoduje stały wzrost wydatków na realizację tych świadczeń. 
 

5.2.I.1.1. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

W odpowiedzi na rosnące potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych, w szczególności 
osób starszych oraz promując działania zmierzające do pozostawienia tych osób jak najdłużej 
w środowisku lokalnym w 2021 r. Miasto Jasło/ MOPS był realizatorem Programu „Opieka 
75+” oraz projektu współfinansowanego z EFS pn. „DDP dla Osób Starszych w Jaśle – Aktywny 
Senior”, w ramach którego świadczono na rzecz osób powyżej 60 roku życia usługi opiekuńcze 
stacjonarnie w DDP dla Osób Starszych oraz w miejscu zamieszania osoby niesamodzielnej. 
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Poniższa tabela pokazuje Liczbę osób objętych usługami opiekuńczymi i usługami 
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. 
 

 

Środki Miasta  Środki zewnętrzne  

Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych zrealizowanych w 2020-2021 ze 
wskazaniem źródła finansowania 
 

Wyszczególnienie 
2020 
[h] 

2021 
[h] 

Usługi opiekuńcze finansowane z budżetu Miasta Jasła  54.630,5 41.478,5 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu 
miasta 

2.681 1.167,00 

Usługi opiekuńcze finansowane w ramach Programu „Opieka 
75+” – 50% dofinansowania 

6.107 6.841,5 

Usługi opiekuńcze finansowane w ramach Programu „Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 

9.750 0 

Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego – 100% dofinansowania 

7.020 12.768 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi finansowane z budżetu państwa - 100% 
dofinansowania 

19.035,5 22.892 

RAZEM 99.224 86.314 
Środki Miasta  Środki zewnętrzne  

Analizując powyższe dane należy zauważyć, że środki zewnętrzne odgrywają istotną rolę 
w finansowaniu zadania, jakim są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Dzięki 
pozyskiwanym środkom zewnętrznym ograniczono wydatki z budżetu Miasta corocznie 
przeznaczane na realizację ww. zadania. Dla przykładu w 2021 r. w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków UE oraz Programu „Opieka 75+” zrealizowano łącznie 19.609,5 
godzin usług, co stanowi 23% spośród wszystkich zrealizowanych godzin usług. 

Wyszczególnienie 2021 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi:  

usługami opiekuńczymi finansowanymi wyłącznie ze środków Miasta 
(usługi zwykłe) 

79 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 2 

usługami opiekuńczymi w ramach Programu Opieka 75 + 21 

usługami opiekuńczymi w ramach projektu  Aktywny Senior 41 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

63 
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Wydatki na usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze 

wskazaniem źródeł finansowania w 2021 r. 

Wyszczególnienie Koszt [zł] 

Kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze 
(finansowanie wyłącznie ze środków Miasta) 

1.122.481,25 

Kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze specjalistyczne 
(finansowanie wyłącznie ze środków Miasta) 

29.175,00 

Kwota wydatkowana na realizację usług opiekuńczych 
finansowanych w ramach Programu 75+, ogółem: 

171.037,50 

W tym: 
-środki Miasta 

85.518,75 (wkład własny 
ujęty w kwocie 1.122.481,25) 

-Budżet Państwa 85.518,75 

Kwota wydatkowana na realizację godzin usług 
opiekuńczych w ramach projektu Aktywny Senior ogółem: 

319.200,00 

W tym: 
- środki Miasta: nie dotyczy 

- środki zewnętrzne (w tym środki EFS) 319.200,00 

Kwota wydatkowana na realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(środki z budżetu państwa) 

603.232,00 

Środki Miasta  Środki zewnętrzne  

 
W 2021 roku na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano 
łącznie 2.159.607,00 zł, z tego ponad 14% to środki pochodzące z EFS w ramach realizowanego 
przez MOPS projektu unijnego, 31,89 % to środki z budżetu państwa przeznaczone na 
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
środki w ramach Programu „Opieka 75 +”. Środki Miasta na realizację usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 1.151.656,25 zł, co stanowiło 53 % ogółu 
kosztu realizacji zadania.  
Pomimo pozyskiwania środków z innych źródeł, w tym EFS oraz Funduszu Solidarnościowego 
corocznie wzrasta kwota wydatkowana na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, co wynika nie tylko z konieczności obejmowania coraz większej liczby osób 
usługami opiekuńczymi, ale również corocznym wzrostem ceny za realizację jednej godziny 
usług. 
 
Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej w latach 2017-2021 

 KOSZT 1 GODZINY USŁUGI [zł] 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Cena za 1h usługi 18 19 20 23 25 
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Ważnym elementem wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych w 2021 r. była 
realizacja programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka 
wytchnieniowa”. W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” wsparciem objęto 26 
opiekunów osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Koszt realizacji zadania wyniósł 183.176,53 zł, w ramach Programu 
zrealizowano 6.000 h usług opieki wytchnieniowej. Z kolei ze wsparcia w ramach Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystało 35 osób niepełnosprawne na rzecz, 
których zrealizowano 4.515 godzin usług asystenckich. Na realizację zadania wydatkowano 
łącznie 135.217,97 zł. Realizacja ww. Programów w 100% finansowana była ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. 
 
Wydatki na wsparcie dla osób niesamodzielnych (w tym w formie usług opiekuńczych) 
udzielonego przez MOPS w Jaśle w 2021 roku wraz ze źródłami finansowania. 
 

 
 

5.2.I.1.2. Pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej  

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost wydatków, jakie Miasto Jasło 
ponosi w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom pobytu w DPS. W 2021 r. wydatki 
na ww. zadanie wzrosły o blisko 200 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz o prawie 
400 tys. zł w stosunku do 2019 r. W 2021r. w DPS przebywało 75 osób, za które miasto ponosiło 
częściową lub całkowitą odpłatność. Wzrastające wydatki za pobyt osób w DPS związane są 
m.in. z corocznym wzrostem średniego miesięcznego kosztu pobytu w DPS, który w 2021 r. 
wynosił 4.054,71 zł, (dla porównania w 2020 r. – 3.819,38 zł) oraz utrzymującą się niezmienną 
liczbę osób przebywających w DPS. W 2021 r. liczba beneficjentów DPS była taka sama, jak 
w roku poprzednim. 
 

Środki miasta 
1 151 656,25 zł

Fundusz 
Solidarnościowy 

318 394,50 zł 

Projekt dofinansowany ze 
środków EFS 839 472,10 zł

Budżet państwa 688 
750,75 zł
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Poniższa tabela pokazuje tematykę osób skierowanych do DPS 

Wyszczególnienie 2021 rok 

Ogólne wydatki za pobyt osób w DPS 1.967.090,57 zł 

Średni koszt utrzymania w DPS  4.054,71 zł 

Średnia odpłatność ponoszona przez Miasto za osoby przebywające w DPS 2.592,49 zł 

Liczba osób skierowanych do DPS w 2021 r. ogółem, w tym: 

- z postanowienia Sądu 

- z wniosku własnego 

20 

10 

10 

Dochody z odpłatności osób zobowiązanych  156.312,89 zł 

Liczba osób przebywających w 2021 r. w DPS ogółem: 

- osoby poniżej 60 roku życia 

- osoby 60-80 lat 

- osoby powyżej 80 roku życia 

75 

27 

30 

18 

Rodzaje DPS, w których przebywali w 2021 r. mieszkańcy Miasta Jasła: 

- dla osób przewlekle psychicznie chorych 

- dla osób w podeszłym wieku 

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 

- dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

- dla osób niepełnosprawnych fizycznie 

- dla osób uzależnionych od alkoholu 

 

40 

20 

12 
3 

0 

0 

0 

 
5.2.I.1.3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 
zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające 
obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której 
mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. 
Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek 
świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy 
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożonego niezwłocznie po udzieleniu 
świadczenia. 
 
Liczba decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  

Wyszczególnienie Liczba wydanych decyzji 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  70 
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5.2.I.2. 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. Przysługuje najemcom, podnajemcom, osobom mieszkającym 
w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 
r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa od 1 lipca 2021 r. 
wprowadzono zmiany w zakresie przyznawania prawa do dodatku mieszkaniowego.  
Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty obsługi związane z wypłatą 
dodatków energetycznych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Zryczałtowany dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych 
dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości 
przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do 
czynszu”. Dopłaty do czynszu stanowiły składnik dodatku mieszkaniowego i były finansowane 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony 
o dopłatę do czynszu stanowił 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak 
nie więcej niż 1.500 zł. 
 
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba gospodarstw 
objętych wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Dodatek mieszkaniowy 624 1.379.024,61 Budżet miasta 

Dodatek energetyczny 258 33.049,58 Budżet państwa 

Dodatek mieszkaniowy 
powiększony 
o dopłatę do czynszu 

 

2 1.589,47 Budżet państwa 

 
Porównując średnie kwoty dodatku mieszkaniowego wypłacanego w 2020 i 2021 roku, 
stwierdzić należy, że w 2021 r. wypłacono średni dodatek mieszkaniowy mniejszy o 5,68 %, niż 
w 2020 roku. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2021 r. wyniosła 184,16 zł. Na 
wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych miało wpływ m.in.: przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu złożenia wniosku ogłoszone 
przez Prezesa GUS, dochód rodziny uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku, ilość osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, kwota wydatków za 
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mieszkanie za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku oraz cena 1 kWh energii 
elektrycznej. 

5.2.I.3. 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.  

 
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

objętych wypłatą 
świadczeń 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 

finansowania 

Zasiłek rodzinny 1695 1.779.271,16 

Budżet państwa 

Dodatki do zasiłku 
rodzinnego 

1.299 778.015,92 

Zasiłek pielęgnacyjny 1.272 2.932.436,07 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

355 6.781.965,10 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

2 13.020,00 

Jednorazowa zapomoga 
z tyt. urodzenia dziecka 

129 129.000,00 

Świadczenie 
rodzicielskie 

128 654.103,20 

 
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2021 r. wyniosły 20.914,95 zł. 
Analizując dane dotyczące za 2020 r. i 2021r. stwierdzić, należy, iż w 2021 r. nastąpił wzrost 
liczby osób objętych wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego o 29,56 %, a kwota środków 
przeznaczonych na jego wypłatę zwiększyła się o 25,63 %. Zmniejszeniu uległy natomiast 
pozostałe świadczenia rodzinne. 
 

5.2.I.4. 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 2021 roku świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna wypłacono 5 osobom i wydatkowano 
na ten cel kwotę 23.560,00 zł.  
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5.2.I.5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
i przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł 
miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od 
spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 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. 
 
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba rodzin 
pobierających 

świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

Kwota 
przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 
[zł] 

Źródło finansowania 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

157 919.963,94 Budżet państwa 

W ciągu ostatnich lat następował spadek świadczeń udzielanych w zastępstwie alimentów, 
nieegzekwowanych bądź egzekwowanych w wysokości niższej niż wynikające z tytułów 
wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd. 

 

5.2.I.6. Świadczenia wychowawcze - Program 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci MOPS 
w Jaśle realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest świadczenie 
wychowawcze. Zaznaczyć należy, że od czerwca 2022 r. podmiotem realizującym zadanie 
związane z wypłatą świadczenia wychowawczego będzie ZUS, oprócz spraw związanych 
z koordynacja świadczeń wychowawczych. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 
przysługuje na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane 
przez rodzinę. 
 
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowaniu w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin objętych 

wsparciem 
Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń [zł] 

Źródło finansowania 

Świadczenia 
wychowawcze 

3.509 29.070.965,77 Budżet państwa 

Liczba rodzin objęta wsparciem przez Ośrodek w ramach Programu Rodzina 500+ jest od 2018 
roku najliczniejszą grupą rodzin spośród wszystkich, jakie zostały objęte pomocą Ośrodka. 
 

5.2.I.7. Świadczenie Dobry start – Program 300+ 
MOPS w Jaśle od 1 lipca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” realizował 
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zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest świadczenie dobry start, czyli 300 zł 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry Start” z dnia 15 czerwca 2021 roku ww. świadczenie od lipca 2021 r. 
wypłacane jest przez ZUS. W związku z powyższym w 2021 r. wypłacono powyższe świadczenie 
tylko dla jednego dziecka.  

 
5.2.I.8. Świadczenie „Za życiem” 

Na podstawie 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 lub 
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 2021 r. wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę 12.000,00 zł. 
 

5.2.I.9. Pomoc materialna dla uczniów 

MOPS w Jaśle na podstawie Uchwały RMJ Nr XII/96/2011 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 ustawie o systemie oświaty. 
 
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
w 2021 roku. 
 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów 

objętych 
wsparciem 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń w zł, w 

tym udział Miasta [zł] 
Źródło finansowania 

Stypendium szkolne 357 
209.073,92, 

w tym Miasto: 52.268,48 

Budżet państwa/ 
Budżet miasta 

Nie przyznano zasiłków szkolnych. Porównując dane dotyczące realizacji ww. zadania,  
zauważalny jest systematyczny spadek liczby wypłacanych stypendiów szkolnych, dla 
przykładu w 2021 roku było to o 13 % mniej w stosunku do roku 2020. 
 

5.2.I.10. Współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej 
Jednym z zadań realizowanych przez MOPS w Jaśle jest zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
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Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 
przybywających w 
rodzinnej pieczy 

zastępczej, za które 
ponoszona była 

odpłatność 

Liczba dzieci 
przybywających w 

instytucjonalnej 
pieczy zastępczej, za 

które ponoszona 
była odpłatność 

Kwota przeznaczona na 
współfinansowanie 

pobytu dzieci w 
instytucjonalnej i 

rodzinnej pieczy zastępczej 

[zł] 

Pobyt dzieci 
w instytucjonalnej 
i rodzinnej pieczy 
zastępczej  

38 9 329.866,73 

Dokonując analizy wydatków ponoszonych w związku z współfinansowaniem pobytu dzieci 
w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej stwierdzić należy, że corocznie następuje ich 
wzrost, co niewątpliwie związane jest z tym, że dzieci w pieczy przebywają ponad dwa lata. 
 

5.2.I.11. Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 
W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy ustawy 
z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 
4 umowy z organizacją pozarządową - Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział Rejonowy 
w Jaśle. Umowy zostały zrealizowane na łączną kwotę 2.339.607,00 zł (z czego: 1.840.407,00 
zł – z budżetu MOPS, 180.000,00 zł – środki pozabudżetowe w ramach Funduszu 
Solidarnościowego, jako dofinansowane do Programu „Opieka wytchnieniowa”, 319.200,00 zł 
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Dzienny Dom Pomocy 
dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”). Realizacja zadań odbywała się w oparciu o art. 
25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
 
5.2.II. Realizowane przez MOPS Strategie i Programy 

Zgodnie z zapisami niżej wymienionych miejskich dokumentów strategicznych:  
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024,  
 Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023, 
 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Jasła ma lata 2021-2025 
 Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021-2024 
 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 

MOPS w Jaśle jest jednym z ich realizatorów. 
 
Określone w nich cele i kierunki działań, pozwalają na dotarcie do najbardziej potrzebujących 
grup społecznych oraz mają wpływ na usprawnienie instytucjonalnej sfery związanej 
z realizacją zadań pomocy społecznej, i ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych. 
Wskazanie kilku podmiotów do realizacji poszczególnych działań określonych w ww. 
dokumentach pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami, 
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organizacjami i samorządem w zakresie m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia 
rodzin z dziećmi oraz osób niesamodzielnych w szczególności starszych i niepełnosprawnych. 
Z uwagi na kompleksowe określenie celów i działań, Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024 jest dokumentem nadrzędnym, w który 
wpisują się trzy ww. Programy. 
 
Szczegółowe informacje na temat osiągnięcia założonych wskaźników oraz realizacji działań 
określonych w ww. dokumentach zawarte są w sprawozdaniach, które dostępne są na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. 
 
Poniższy wykres pokazuje zadania realizowane w 2021 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaśle w ramach Strategii i Programów 

http://www.jaslo.pl/
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024 
Przyjęta Uchwałą RMJ Nr VII/52/2019 z dnia 4 marca 2019 r.

Podstawa prawna opracowania: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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:

Sprawozdawczość: Na podstawie raportów cząstkowych MOPS w Jaśle opracuje raport zbiorczy, który BMJ w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedkłada RMJ.

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

Przyjęty Uchwałą RMJ Nr XL/344/2021
z dnia 25.01.2021 r. 

Podstawa prawna opracowania: art. 176
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Cel główny Programu: budowanie
zintegrowanego systemu wsparcia
dziecka i rodziny na terenie Miasa Jasła.

Sprawozdawczość: MOPS w Jaśle na
podstawie sprawozdań cząstkowych
opracuje sprawozdanie zbiorcze, które
BMJ w terminie do dnia 31 marca
każdego roku przedkłada RMJ wraz
z potrzebami związanymi z realizacją
zadań.

Miejski Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy   w Rodzinie dla Miasta Jasła na 
lata 2021-2025

Przyjęty Uchwałą RMJ
Nr XXXVII/318/2020 z dnia 14.12.2020 r. 

Podstawa prawna opracowania: art. 6 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Cele Programu określone zostały

w ramach czterech obszarów 
wynikających z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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: 
Na podstawie sprawozdań cząstkowych 
MOPS w Jaśle opracowuje sprawozdanie 

zbiorcze, które corocznie przedkłada
w terminie do 1 marca BMJ.

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

Przyjęty Uchwałą RMJ
Nr XLVIII/423/2021  z dnia 23.08.2021 r. 

Podstawa prawna: art. 110 ust. 10
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.

Misja Programu: Poprawa jakości życia
mieszkańców w wieku 60+ poprzez
zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań,
zwiekszenie aktywności, wzmocnienie
integracji miedzypokoleniowej oraz
kształtowaie w społeczeństwie
pozytywnego obrazu seniorów.

Sprawozdawczość: Wydział Rewitalizacji,
Strategii i Inicjatyw Społecznych UM na
podstawie sprawzodań cząstkowych
przygotowuje sprawozdanie zbiorcze,
które BMJ do dnia 30 kwietnia każdego
roku przedkłada RMJ.

Program osłonowy dotyczący udzielania 
pomocy w formie posiłku dzieciom 

i uczniom na wniosek dyrektora 
przedszkola lub szkoły na terenie Miasta 

Jasła na lata 2019-2023

Przyjęty Uchwałą  RMJ Nr III/22/2018
z dnia 13.12.2018 r. 

Podstawa prawna: art. 17 ust.2 pkt 4,
art. 48b ust. 2,3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej w związku
z pkt V 2.1 uchwały 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

Celem Pogramu jest zapewnienie
posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży.

Sprawozdawczość: Informacje dotyczące
realizacji Programu uwzględniane są
każdorazowo w kwartalnych oraz
rocznych informacjach o realizacji
wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania.
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Zrealizowano następujace działania:

1. Wsparciem asystenta rodziny objęto 26
rodzin, w których wychowywało się 54
dzieci;

2. Współfinansowano pobyt 47 dzieci
w pieczy zastępczej, w tym 9 dzieci
w instytucjonalnej oraz 38 dzieci
w rodzinnej pieczy zastępcze.

3. Kierowano rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej
do instytucji i organizacji działających na
terenie Jasła m.in. do Ośrodka
Psychoterapii, Stowarzyszenia "Twój
Potencjał", Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, PCPR w Jaśle, PIK w Jaśle,
celem uzyskania specjalistycznego
poradnictwa .

4. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
objęto 6 dzieci wychowujących się w 4
rodzinach.

5. Zawarto jedną umowę z rodziną
wspierającą.

6. Na podstawie zawartego porozumienia ze
Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju
PERSPEKTYWA realizowano warsztaty "Życia
nie marnujemy, aktywnie w działania się
angażujemy"

7. Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców
przeżywajacych trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zrealizowano następujace działania: 

1. Koordynacja realizacji procedury
„Niebieskie Karty”;

2. Wydrukowano 2.170 szt. „Informatora
o formach pomocy dostępnych na terenie
miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź
zagrożonych przemocą w rodzinie oraz
rodzin i osób będących w kryzysie”;

3. Udostępnianie na stronach instytucji
wchodzących w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego e-booka „Pełni mocy
w rodzinie bez przemocy” - w ramach
projektu „Jasło przeciwko przemocy”;

4. Nagranie filmu w ramach kampanii
społecznej „16 Dni Kampanii Przeciw
Przemocy ze Względu na Płeć” o działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego;

5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
Ośrodka zaangażowanych w realizację
procedury „Niebieskie Karty”;

6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami,
organizacjami i służbami w zakresie pomocy
osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie;

7. Realizacja projektu ,,Jasło przeciwko
przemocy” w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie".

Zrealizowano następujace zadania:

1. Objęto wsparciem w postaci usług
opiekuńczych 96 osób w wieku 60+, w tym
41 w ramach projektu Dzienny Dom Pomocy
dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny
Senior” oraz wsparciem w postaci
specjalistycznych usług opiekuńczych
2 osoby powyżej 60 roku życia,
specjalistycznymi usługami dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 36 osób;

2. Z pomocy wolontariuszy skorzystało
17 osób starszych w miejscu zamieszkania;

3. Ze wsparcia Dziennego Domu dla Osób
starszych skorzystało 36 osób powyżej 60
roku życia;

4. Ze wsparcia w ramach Programu
„Wspierają Seniora”. w postaci m.in.
dostarczenia zakupów, pomocy
w czynnościach związanych z codziennym
funkcjonowaniem np. załatwianie spraw
urzędowych, skorzystało 5 osób w wieku
powyżej 70 roku życia.

W 2021 roku żadna z osób nie skorzystała
z gorącego posiłku przyznanego w ramach
Programu.
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5.2.III. Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 
W 2021 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy ustawy 
z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 
4 umowy z organizacją pozarządową PCK - Oddział Rejonowy w Jaśle. Umowy zostały 
zrealizowane na łączną kwotę 2.339.607,00 zł (z czego 1.840.407,00 zł w ramach budżetu 
MOPS i 180.000,00 zł – środki pozabudżetowe w ramach środków otrzymanych z Funduszu 
Solidarnościowego jako dofinansowane do Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz 
319.200,00 zł w ramach środków z EFS na dofinansowanie projektu Dzienny Dom Pomocy dla 
Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”). Realizacja zadań odbywała się w oparciu o art. 25 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

5.2.IV. Działania w związku ogłoszonym stanem epidemii Covid-19 
Zadania zrealizowane w 2021 roku przez MOPS w Jaśle zostały opisane w niniejszym Raporcie 
w punkcie 13. - Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 
 

5.2.V. Infrastruktura społeczna 
Od stycznia 2018 roku w strukturach MOPS funkcjonuje m.in.: 

 Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (DDP); 
 Klub Integracji Społecznej (KIS); 
 Sekcja ds. wolontariatu; 
 Sekcja ds. pomocy środowiskowej.  

Funkcjonowanie i realizacja wsparcia w ramach DDP dla Osób Starszych w latach 2018-2021 
odbywała się w oparciu o projekty dofinansowane ze środków EFS, tj. projekt „Akademia Pełni 
Życia” oraz projekt DDP dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”. 
Mając na uwadze potrzeby osób starszych oraz wiążącą się z tym konieczność zapewnienia 
ciągłości wsparcia w postaci pobytu w Dziennym Domu, Miasto Jasło/MOPS w Jaśle w złożył 
wniosek do WUP o dofinansowanie projektu „Akademia 60+”ze środków RPO WP na lata 
2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie na lata 2022-2023. 
Finansowanie zajęć Klubu Integracji Społecznej w latach 2018-2019 odbywało się w oparciu 
o projekt współfinansowany ze środków EFS pn. „Kreatywni i Samodzielni”. W latach 2020-
2021 działalność KIS finansowana była ze środków własnych Miasta. Z uwagi na potrzeby 
zgłaszane przez osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo, w sierpniu 2021 r. złożono 
wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Aktywni już dziś”. Projekt uzyskał dofinansowanie 
i będzie realizowany w latach 2022-2023. W ramach projektu zostało utworzonych 15 nowych 
miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w funkcjonującym KIS.  
 

5.2.V.1 Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 
DDP dla Osób Starszych funkcjonuje, jako ośrodek wsparcia i odgrywa istotna rolę w polityce 
senioralnej miasta Jasła (jest to pierwsza placówka tego typu funkcjonująca na terenie Miasta). 
Docelowo wsparciem Dziennego Domu 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. Dzienny Dom jest placówką 
wspierającą jasielskich seniorów, mającą na celu podniesienie efektywności oddziaływań 
pomocowych, w szczególności przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji. Do zadań 
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Dziennego Domu Pomocy należy świadczenie usług społecznych, w tym opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych. W 2021r. wsparciem Dziennego Domu zostało objętych łącznie 36 osób. 

5.2.V.2 Klub Integracji Społecznej 
Głównym zadaniem KIS jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie 
barier w dostępie do rynku pracy (w tym poprawa zdolności do zatrudnienia) osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową 
i społeczną. Klub dysponuje 30 miejscami. Do uczestnictwa w zajęciach KIS od 2021 r. mogą 
być zakwalifikowane osoby zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji do 
uczestnictwa w KIS. W zajęciach KIS w 2021 r. uczestniczyło łącznie 30 osób, w tym 6 kobiet 
i 24 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne (15 osób) oraz osoby uzależnione od 
alkoholu (15 osób). Formy wsparcia KIS, w których uczestniczyły osoby w roku 2021r., to: 
w ramach reintegracji społecznej: poradnictwo prawne, warsztaty skutecznej komunikacji, 
warsztaty integracyjne, grupa samopomocowa, w ramach reintegracji zawodowej: 
poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe z IPD, staż zawodowy, szkolenie z zakładania 
i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, prace społecznie użyteczne. Narzędziem 
w oparciu, o które nastąpiło zdiagnozowanie uczestników KIS, a następnie dobór form 
wsparcia był kontrakt socjalny zawarty z uczestnikami przez pracownika socjalnego. 
Po zdiagnozowaniu potrzeb w oparciu o zawarty kontrakt socjalny uczestnik był kierowany do 
udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach reintegracji społecznej i /lub zawodowej.  

5.2.V.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 2021 roku do działań wolontarystycznych na rzecz mieszkańców miasta Jasła zgłosiło się 
41 wolontariuszy, z tego pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 40 osób. Wsparciem 
wolontariuszy objęte zostały 2 rodziny z dziećmi, jak również 17 osób niesamodzielnych, 
w tym osoby starsze i niepełnosprawne. 
Z powodu panującej pandemii COWID – 19 wolontariusze nie świadczyli pomocy seniorom 
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych. 

5.2.V.4 Sekcja ds. pomocy środowiskowej 
Zadania Sekcji, to m.in.: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalanie 
uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej pieniężnych i/lub niepieniężnych, prowadzenie 
postepowań administracyjnych, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie 
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, informowanie o sieci placówek pomocowych w 
celu uzyskania pomocy specjalistycznej, w tym prawnej, psychologicznej, leczenia uzależnień. 
W 2021 roku w ramach działań sekcji pracownicy socjalni podjęli m.in. takie działania, jak:  
1. Przeprowadzono 5.470 wywiadów środowiskowych; 
2. Udzielono wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na 

podstawie decyzji administracyjnej 1.019 rodzinom; 
3. Uczestniczono w posiedzeniach 115 grup roboczych; 
4. Organizowano wsparcie dla osób przebywających w kwarantannie, izolacji w związku 

pandemią; 
5. Udzielano różnorodnych form pomocy mieszkańcom bloku przy ul. Metzgera10 w Jaśle. 
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Podsumowanie  
 

 

Jak wynika z przedstawionego wyżej wykresu MOPS w Jaśle na realizację powierzonych mu 
zadań w 2021. roku wydatkował 60.676.591,30 zł, co stanowiło 30,88 % środków budżetu 
Miasta Jasła. Ponadto Ośrodek pozyskał w ramach realizacji Programów finansowanych 
z Funduszu Solidarnościowego kwotę 318.394,50 zł. Zauważyć należy, że corocznie od 2019 r. 
zmniejsza się procentowy udział środków Miasta na realizację zadań MOPS. W 2019 r. udział 
ten wynosił 15,51 %, a w 2021 r. był niższy o blisko 1,2%.  
Analiza wydatkowanych środków wskazuje, że Ośrodek udziela nie tylko wsparcia w formie 
wypłaty świadczeń pieniężnych, ale również podejmuje szereg działań zmierzających do 
włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności 
osób niesamodzielnych.  
Podkreślenia wymaga, iż w najbliższym czasie zasadnym będzie kontynuowanie 
dotychczasowych działań ukierunkowanych na tworzenie zintegrowanego systemu wsparcie 
osób niesamodzielnych prowadzących do deinstytucjonalizacji Niewątpliwie decydujące 
znaczenie przy realizacji ww. zadań będą nadal odgrywały środki pozyskiwane ze źródeł 
zewnętrznych.  
Ponadto nowym zadaniem, przed jakim stanie Ośrodek w latach kolejnych, a na pewno w roku 
2022 r., będzie szeroko rozumiana pomoc, nie tylko finansowa, uchodźcom z Ukrainy 
przybywającym do naszego miasta. 
 
 
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: 
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. ze 

zm. ); 

Wydatki MOPS

60.676.591,30 zł

Realizacja zadań zleconych

46.012.193,33 zł 

(75,83 %) 

Realizacja zadań własnych 
finasowanych z budżetu Miasta

8.684.831,82  zł

(14,31 %)    

Realizacja zadań własnych 
finansowanych z budżetu 

państwa/EFS

5.979.566,15 zł

(9,86 %)  
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2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 t.j. ze 
zm.); 

3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
685 t.j.); 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. ze. 
zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249); 

6) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały 
RMJ Nr L/508/2017 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.  
Od września 2021 r. liczba dotowanych miejsc została zwiększona o 10, w tym 2 osoby 

kwalifikujące się do podwyższonej dotacji. Od miesiąca września 2021 r. ŚDS w Jaśle otrzymuje 

dotację na 30 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum 

autyzmu. 

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. 

W każdym typie domu funkcjonują osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum 

autyzmu. 

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 2021 roku w ŚDS w Jaśle zatrudnionych było 9 osób: kierownik, pielęgniarka, 4 terapeutów 
zajęciowych, fizjoterapeuta, 1 opiekun, sprzątaczka. Psycholog pracuje na umowę zlecenie. 
Obsługę finansową, kadrową i prawną dla ŚDS zapewniał MOPS w Jaśle. 
 

5.3.3. Zadania zrealizowane w 2021 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 2021 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 treningów; 
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3) Terapię zajęciową (w pracowni: plastycznej, rękodzieła, artystycznej); 
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) Prowadzenie zajęć w sali doświadczania świata. 

ŚDS zapewniał transport 17 uczestnikom z terenu Miasta Jasła, w tym jednemu poruszającemu 
się na wózku inwalidzkim. Uczestnicy mieli też zapewniony jeden posiłek dziennie w ramach 
treningu kulinarnego. W okresie od 04.01.2021 r. do 12.07.2021 r. trening kulinarny nie 
odbywał się z powodu obostrzeń związanych z COVID 19. Posiłki przygotowywał pracownik 
ŚDS w Jaśle. Od 13.07.2021 r. ponownie zaczął odbywać się trening kulinarny z udziałem 
uczestników przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
W 2021 r. z usług ŚDS w Jaśle skorzystało 33 uczestników. Ogólna liczba uczestników, wg stanu 
na 31.12.2021 r., to 31 osób. 
W 2021 r. ŚDS funkcjonował zgodnie z opracowanymi procedurami postępowania 
przeciwdziałającymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
W okresie od 23.03.2021 r. do 09.04.2021 r. w związku z pandemią, ŚDS w Jaśle miał czasowo 
zawieszoną działalność przez Wojewodę Podkarpackiego. 
W okresie od 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r., po uzgodnieniu z Państwową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Jaśle oraz organem prowadzącym ustalono, że w/w dniach w celu 
zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie będą organizowane zajęcia w ŚDS. 
W tych okresach do zadań pracowników należało: kontaktowanie się telefonicznie 
z uczestnikami, ustalanie stanu potrzeb uczestników: posiłki, żywność, leki, ustalanie stanu 
zdrowia uczestników i kondycji psychicznej – ewentualnych objawów chorobowych, 
potwierdzania zażywania bieżących leków, prowadzenie rozmów wspierających, udzielanie 
informacji dotyczących form wsparcia świadczonych przez inne instytucje, przypominanie 
o podstawowych zasadach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, sugerowanie 
różnych form spędzania czasu wolnego.  
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną od miesiąca stycznia do końca maja 2021 r. 24 
uczestników podzielono na dwie grupy po 12 osób. Każda grupa przychodziła na zajęcia co 
drugi dzień, biorąc pod uwagę powierzchnię pomieszczeń, pracowni oraz konieczność 
zastosowania dystansu sanitarnego. Zajęcia i treningi prowadzone były w kilkuosobowych 
grupach, bądź indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. 
Poprawa sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie oraz możliwość skorzystania ze 
szczepień, spowodowała, że od 31.05.2021 r. do 31.12.2021 r. wszyscy uczestnicy brali udział 
w zajęciach organizowanych w ŚDS w Jaśle, codziennie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Podsumowanie 
ŚDS w Jaśle jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Miasta Jasła. W 2021 r. 
zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi celami. Praca terapeutyczna 
i rehabilitacja prowadzona w Domu pomagała w utrzymaniu stanu zdrowia uczestników na 
optymalnym poziomie w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także 
przyczyniała się do poprawy uspołecznienia i umiejętności życiowych. Dzięki pobytowi 
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w Domu uczestnicy rozwijali umiejętność regulowania emocji, radzenia sobie ze stanami 
napięcia nerwowego, współdziałania w grupie oraz rozwijali umiejętności komunikacyjne. 
W ŚDS spędzali aktywnie czas poprzez terapię zajęciową, treningi oraz zajęcia ruchowe. Brali 
udział w konkursach i przeglądach twórczości oraz w zawodach. Uczestnicy, jak i ich rodziny 
lub opiekunowie, otrzymywali pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów 
występujących w życiu rodzinnym. 
W 2022 r. 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; 
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. 
ŚDS od samego początku swojego funkcjonowania wynajmuje samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych od zewnętrznego przewoźnika, co wiąże się z dużymi kosztami. W lutym 
2022 roku RMJ podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 
60 tys. zł na pokrycie części kosztów zakupu 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. W zakresie pozostałej 
kwoty zamierza się złożyć wniosek do PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic 
między regionami III” – obszar D. 
 

 

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. W 2021 roku nie było zmian na stanowiskach Przewodniczących Zarządów 
poszczególnych osiedli. Osiedla, reprezentowane przez Zarząd współdziałają z RMJ i BMJ 
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) Wyrażania opinii, na wniosek organów Miasta i innych podmiotów, w sprawach istotnych 
dla osiedla; 
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6) Kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców osiedla. 
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2021 r. zadania w zakresie bieżących 
remontów Domów Osiedlowych (DO) zostały ograniczone do niezbędnego minimum. 
W DO Jasło – Bryły przeprowadzony został remont sali głównej. 
W DO Jasło – Sobniów zmodernizowano ażurową zabudowę klatki schodowej prowadzącej na 
piętro budynku oraz wykonano montaż poręczy do pomieszczeń piwnicznych. 
Przy DO Jasło – Hankówka przeprowadzono remont nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż 
frontowej ściany budynku oraz remont schodów na zewnątrz budynku. Dokonano również 
naprawy uszkodzeń ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Hankówka. Niestety KPP w Jaśle 
nie udało się ustalić sprawców zdarzenia. Naprawę sfinansowano ze środków pochodzących 
z wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia majątku MJ. 
W budynku DO Jasło – Niegłowice dokonano wymiany stolarki drzwiowej kuchni oraz WC. 
Wymieniono uszkodzoną skrzynkę gazową na zewnątrz budynku oraz uszkodzoną rynnę. 
W budynku DO Jasło – Krajowice wykonano remont fragmentów zdewastowanej elewacji. 
Naprawy wymagały również elementy ogrodzenia placu zabaw. Niestety, również w tym 
przypadku, KPP w Jaśle nie udało się ustalić sprawców dewastacji. Aby zapobiec ponownym 
uszkodzeniom zakupiono i zamontowano instalację monitoringu zewnętrznego. Od tej pory 
nie odnotowano żadnej dewastacji w obrębie budynku. 
Pozostałe wydatki w zakresie DO dotyczyły realizacji niezbędnych przeglądów budowlanych 
oraz technicznych instalacji budynków, a także drobnych zakupów wyposażenia. 
 
Wszelkie informacje na temat wydatkowanych środków z Budżetu Miasta Jasła na 
poszczególne osiedla znajdują się w sprawozdaniu z realizacji budżetu, które dostępne jest na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Budżet Miasta Jasła/Budżet Jasła na 2021. 
 

6.2. Wspieranie aktywności obywatelskiej 
Burmistrz Miasta Jasła bardzo wiele swoich działań kieruje na wspieranie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców Jasła. W 2021 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 UE stworzono 
warunki i narzędzia elektroniczne, dzięki którym w 2021 roku realizowane były poniższe 
działania: 
1) W UM w Jaśle prowadzony był Punkt Potwierdzający Profil Zaufany elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W 2021 r. rozpatrzono 814 wnioski 
w tym zakresie. Dla porównania w 2020 roku rozpatrzono 939 takich wniosków, a w 2019 
takich wniosków było 450. Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. W celu 
promowania i propagowania tego narzędzia, istotnego dla załatwiania wielu spraw 
urzędowych w dobie pandemicznych obostrzeń, w 2021 r. poza udzielaniem informacji 
podczas indywidualnych konsultacji, prowadzono również akcję informacyjną pt. Profil 
zaufany – narzędzie przydatne w czasach epidemii, na miejskich stronach internetowych; 

2) Na bieżąco za pomocą platformy płatniczej – PLIP udostępniano podatnikom informacje 
z zakresu podatków lokalnych oraz umożliwiano regulowanie należności wobec Miasta 
(w 2021 roku z tej formy skorzystało 96 osób/instytucji); 

http://www.jaslo.pl/
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3) Miejski System Konsultacji Społecznych (MSKS) obsługuje moduł konsultacji społecznych 
oraz budżetu obywatelskiego. Jest w pełni zintegrowany z ePUAP. Pozwala na składanie  
i obsługę wniosków składanych przez system. Użytkownicy systemu podzieleni są na dwie 
grupy: użytkownicy posiadający konto pełne oraz tymczasowe. Posiadanie konta pełnego 
pozwala na korzystanie z wszystkich funkcjonalności systemu, m.in. na dodawanie opinii, 
wypełnianie ankiet, przedstawianie wniosków. 
W 2021 roku poprzez MSKS konsultowano 5 projektów dokumentów: 

 Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania Miasta Jasła 
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;  

 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"; 

 „Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025"; 
 Zmiany w Regulaminie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego; 
 „Roczny program współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok”. 

Według danych z MSKS wszystkie ww. konsultacje „zanotowały” 2.101 odsłon. W ramach 

konsultacji za pośrednictwem systemu zgłoszono 9 wniosków, a 1 wniosek konsultacyjny 

złożono za pośrednictwem ePUAP. 

4) Za pomocą e-formularzy stworzono możliwość załatwiania spraw poprzez ePUAP - 
w tym trybie osoby fizyczne złożyły 2.285 wniosków (2019 r. - 3.009; 2020 r. – 2.082); 

5) Wszyscy pracownicy UM w Jaśle użytkowali system elektronicznego obiegu dokumentów. 
 
6.2.2. Wspieranie działalności Rady Seniorów Miasta Jasła 

RMJ 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. W trakcie 
trwania roku zmarł najstarszy członek Rady p. H. Zych. W jego miejsce SMJiRJ wskazało 
p. B. Żegleń, która został powołana w skład Rady Zarządzeniem nr V/113/2021 BMJ 
z dnia 11 października 2021 r. W 2021 r. Rada w związku ze stanem epidemii podejmowała 
działania w mocno ograniczonym zakresie. Odbyły się dwa posiedzenia Rady, z czego jedno 
miało charakter wyjazdowy (czerwiec 2021 r.) oraz kilka posiedzeń prezydium Rady, przy 
zachowaniu wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W okresie wzmożonego ryzyka 
zakażeniem (miesiące wiosenne i jesienne) nie organizowano spotkań, ani nie podejmowano 
innych inicjatyw. Ze względu na epidemię kolejny raz nie zorganizowano w Jasielskich Dni 
Seniora w poszerzonej formule. Ograniczono się jedynie do organizacji monodramu 
komediowego, który odbył się w JDK we wrześniu 2021 r. Rada Seniorów w 2021 roku podjęła 
jedną uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez BMJ projekcie uchwały ws. 
„Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025”. RMJ uchwałą 
Nr XLVIII/423/2021z dnia 23.08.2021 r przyjęła ww. Program. Dokument składa się z diagnozy 
stanu istniejącego. Określenia formy współpracy z seniorami i pomocy dla seniorów, a także 
wskazuje cztery obszary wsparcia osób starszych w najbliższych latach. Program stanowi 
kontynuację działań z lat 2016 – 2020. W ramach Programu MOPS w Jaśle w 2021 roku objął 
usługami opiekuńczymi 96 osób w wieku 60+, w tym 41 w ramach projektu DDP Pomocy dla 
Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” oraz wsparciem w postaci specjalistycznych usług 
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opiekuńczych 2 osoby powyżej 60 roku życia, specjalistycznymi usługami dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 36 osób. Udzielano wsparcia wolontarystycznego osobom 
starszym w miejscu zamieszkania. W 2021 r. z pomocy wolontariuszy skorzystało 17 osób. Ze 
wsparcia Dziennego Domu dla Osób Starszych w 2021 r. skorzystało 36 osób powyżej 60 roku 
życia. Z Programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 5 osób w wieku powyżej 70 roku życia 
poprzez dostarczenie zakupów, pomoc w czynnościach związanych z codziennym 
funkcjonowaniem, np. załatwianie spraw urzędowych. Ponadto w ramach Programu UM 
zorganizował dwa przedsięwzięcia: organizacja monodramu dla seniorów w JDK z okazji 
Światowego Dnia Osób Starszych; pilotażowo udzielono dwóch dotacji dla Rafineryjnego 
Klubu Seniora oraz Klubu Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Szczegółowe informacje na temat osiągnięcia założonych wskaźników oraz realizacji działań 
określonych w Programie Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025 
w 2021 roku zawarte są w sprawozdaniu, które dostępne jest na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany. 
 

6.2.3. Aktywna współpraca z Młodzieżową Radą Miejską Jasła 
RMJ uchwałą Nr LXV/653/2014 z dnia 29 września 2014 r. wyraziła zgodę na utworzenie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła (MRMJ) 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 twa dwa lata. W 2021 roku upłynęła III kadencja 
MRMJ. Przewodniczący RMJ na gruncie Statutu MRMJ określił, że wybory do IV kadencji MRMJ 
powinny odbyć się po ustaniu stanu epidemii i pełnym przywróceniu w szkołach nauki 
stacjonarnej. W 2021 roku kontynuowano prace nad zmianami w Statucie MRMJ, które 
powinny one objąć zmianę sposobu wyboru połowy radnych młodzieżowych i tym samym 
zwiększyć reprezentatywność rady o młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zarówno 
z terenu Jasła jak i tych znajdujących się poza miastem. Dodatkowo w propozycji zmiany 
statutu znalazły się zapisy dostosowujące jego brzmienie do zmian wprowadzonych 
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, m.in. o możliwości delegowania radnych 
młodzieżowych i zwracania im kosztów podróży. 
 

6.2.4. Współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem BMJ 
Nr V/4/2020 r. z dnia 08.01.2020 r. W 2021 roku Rada odbyła 6 posiedzeń, z czego 5 odbyło 
się w formie zdalnej, a 1 w formie stacjonarnej. Kontynuowano prace zgodnie z przyjętym 
w 2020 roku planem (w miarę możliwości i ograniczeń spowodowanych stanem epidemii). 
Rada opiniowała projekty uchwał kierowane na sesje RMJ dotyczące tzw. sfery zadań 
publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, m.in. w zakresie zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła, 
Programu dla Seniorów, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, trybu przyznawania dotacji w zakresie sportu. Łącznie podęto 6 uchwał. Rada 
włączyła się w przygotowanie „Rocznego Programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Wzorem lat ubiegłych prowadzono akcję 
promocyjną przekazywania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla 

http://www.jaslo.pl/
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jasielskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. 
Rozwinięcie szerszej działalności Rady, w tym organizacja przedsięwzięć integrujących 
jasielskie środowiska organizacji społecznych, w dalszym ciągu uniemożliwiała pandemia. 
 

6.2.5. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej 
W 2021 roku zgłoszono do realizacji w trybie inicjatywy lokalnej jeden wniosek. Inicjatorem 
był OKS „Sobniów” Jasło. Wniosek dotyczył zakupu systemu monitoringu wizyjnego na 
stadionie OKS „Sobniów” w Jaśle przy ul. Floriańskiej. W ramach realizacji inicjatywy z budżetu 
Miasta Jasła zakupiono: zestaw oświetleniowy, rejestrator systemu monitoringu, 6 kamer IP 
(z czego dwie obrotowe) oraz akcesoria i okablowanie niezbędne do montażu. Koszt zakupu 
wyniósł 10,1 tys. zł. System został zamontowany przez OKS „Sobniów” i jest obsługiwany oraz 
utrzymywany przez klub w ramach wkładu własnego inicjatora. Realizacja inicjatywy 
przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mienia i utrzymania porządku na 
terenie obiektu. 
 

6.2.6. Realizacja budżetu obywatelskiego 
W 2021 roku RMJ zrealizowano kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła: 
przeprowadzono nabór propozycji projektów na 2022 rok oraz zrealizowano projekty wybrane 
do realizacji na 2021 rok. Informacja o realizacji zadań wyłonionych w ramach BOMJ na 2021 
rok oraz o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok została opisana 
w części G. niniejszego Raportu. 
 

6.2.7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. 
W 2021 roku w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie wpłynął żaden projekt 
uchwały. 
 

6.2.8. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 
W 2021 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. 
 
Podsumowanie 
Postępująca utrata wpływów z najmu budynków DO, rosnące koszty utrzymania, w tym 
drastyczne podwyżki cen gazu od stycznia 2022 r. (nawet pięciokrotny wzrost wydatków 
w tym zakresie), starzenie się budynków i konieczność wykonywania bieżących napraw 
i konserwacji, a przede wszystkim utrata funkcji, jaką DO pełniły kilkanaście lat temu dla 
mieszkańców Jasła, skłania ku refleksji na temat zasadności dalszego utrzymywania 
przedmiotowych budynków. Organizacja wydarzeń okolicznościowych w DO stała się mało 
atrakcyjna, a postęp technologiczny doprowadził do upowszechnienia dostępu do Internetu 
na tak szeroką skalę, że utrzymywanie tej usługi w DO zostało zakończone w 2021 r. 
 
Miasto Jasło po wdrożeniu w ubiegłych latach większości instrumentów do partycypacji 
społecznej i wzmacniania aktywności obywatelskiej, jakie przewidują przepisy ustawy  
o samorządzie gminnym, w ciągu 2021 roku sukcesywnie je rozwijało i poddawało ewaluacji. 
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Mimo wielu ograniczeń spowodowanych obowiązującym przez cały 2021 rok stanem 
epidemii, udało się organizować posiedzenia organów konsultacyjnych i doradczych BMJ. 
Zrealizowano także jedno zadanie w trybie inicjatywy lokalnej. Podjęto decyzję o zmianach 
w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła, których kształt będzie przedstawiony RMJ 
w 2022 roku. Aby lepiej dopasować wdrożone rozwiązania do oczekiwań lokalnej społeczności 
dokonywano niezbędnych zmian w przepisach prawa miejscowego. Znaczących zmian 
dokonano w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła rozszerzając formułę 
głosowania tradycyjnego na jednostki pomocnicze miasta i szkoły podstawowe. Promowano 
dotychczas zrealizowane projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Zmieniono 
i rozszerzono także formułę promocji naboru propozycji projektów i głosowania w ramach 
budżetu obywatelskiego. Udzielono pilotażowego wsparcia finansowego dla organizacji 
senioralnych – klubów seniora na działania integracyjno – aktywizacyjne. Działań 
komunikacyjno - informacyjnych ze strony samorządu miejskiego nadal wymagają mniej znane 
formy partycypacji społecznej, takie jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy 
inicjatywa lokalna. Ciągłego doskonalenia wymaga formuła komunikowania działań 
partycypacyjnych mieszkańcom. Popularyzacji wymagają także prowadzone przez miasto 
konsultacje społeczne, w szczególności w obszarze ich podsumowywania oraz informowania 
szerokiej opinii publicznej o wynikach konsultacji i uwzględnianiu bądź nieuwzględnianiu 
zgłaszanych uwag. Należy rozważyć przywrócenie w pewnym zakresie bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami miasta w celu poruszenia problemów lokalnej społeczności w obszarze osiedli, 
czy mniejszych układów przestrzenno – osadniczych. 
 
 
7. Polityka prorodzinna 
 
7.1. Świadczenia na rzecz rodziny realizowane przez MOPS 

Realizacja: 
1) Świadczeń rodzinnych, na które składa się: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 

oraz świadczenie pielęgnacyjne, 
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
d) świadczenia rodzicielskie; 

2) Świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+; 
3) Świadczeń Dobry start w ramach Programu 300+; 
4) Świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
5) Świadczeń „Za życiem”; 
6) Pomocy materialnej dla uczniów; 
7) Współfinansowania pieczy zastępczej 

została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie 5.2. – Realizacja zadań przez MOPS. 

W 2021 roku wydano 600 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, w tym 300 kart w formie 
elektronicznej. Ponadto wydano 375 Jasielskich Kart Dużej Rodziny. 
 

7.2. Funkcjonowanie żłobków 
7.2.1. Podstawa prawna 
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6.2.9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75 t.j. ze zm.). 

6.2.10. 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 uchwałami RMJ: 
a) Nr LXIII/651/2018 z dnia 23.03.2018 r., 
b) Nr LXVIII/697/2018 z dnia 02.07.2018 r. 

 

7.2.2. Zrealizowane działania w 2021 roku 
Zgodnie z zapisami ww. uchwał RMJ w 2021 roku udzielono dotacji celowych dla czterech 
żłobków 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. Gmina Jasło i Gmina Dębowiec przekazały 
środki finansowe na pokrycie dotacji na dzieci z terenu swoich gmin, uczęszczających do 
żłobków na terenie Miasta Jasła. 
 
Podsumowanie 
W 2021 r. na terenie Miasta Jasła funkcjonowały cztery niepubliczne żłobki, które 
dysponowały łącznie 126 miejscami. W 2021 r. do żłobków zapisanych było 116 dzieci. Wg 
stanu na dzień 23 lutego 2022 r. w żłobkach było wolnych tylko 7 miejsc.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, że zainteresowanie opieką żłobkową wzrasta i nadal 
będzie wzrastało. Sprzyja temu polityka prorodzinna państwa. Państwo wspiera rozwój 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 
17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270) można 
uzyskać 12 tys. zł na kolejne dziecko w wieku między 12 a 36 miesiącem życia, a od 1 kwietnia 
2022 r. - 400 zł miesięcznie na pierwsze dziecko przebywające w żłobku nie objęte ww. 
kapitałem opiekuńczym, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia. Rodzice dysponują 
więc dodatkowymi środkami finansowymi, które mogą przeznaczyć na opiekę żłobkową.  
W trosce o najmłodszych mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, 
Miasto Jasło planuje budowę żłobka miejskiego na 80 miejsc, w tym dla dzieci 
niepełnosprawnych. W 2021 r. wykonano „Analizę popytu pod katem zapotrzebowania na 
publiczny żłobek w Jaśle”, która potwierdziła konieczność utworzenia żłobka miejskiego. 
Za zgodą RMJ (Uchwała Nr VII/507/2022 RMJ z dnia 23 lutego 2022 r.) złożono wniosek 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja druga na zadanie: „Budowa żłobka 
miejskiego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Planowane dofinansowanie 
ze środków ww. Funduszu wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych. Szacowany koszt 
budowy miejskiego żłobka, to 7 mln 300 tys. zł. Z Funduszu Polski Ład Miasto Jasło otrzymało 
dofinasowanie w wysokości 6 mln 200 tys. zł. 
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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 na udzielaniu organizacjo 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.  
 
8.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 t.j. ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 183 t.j. ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 t.j.). 

 

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 2021 roku Program był trzykrotnie zmieniany poniższymi uchwałami RMJ: 

a) Nr XLIII/383/2021 z dnia 04 maja 2021 r – zmiany dotyczyły zmiany planu wydatków na dotacje z zakresu kultury, zmniejszenia kwoty 
przeznaczonej na przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, zwiększenia wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz wprowadzenia zadań pn.: działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, turystyka i rekreacja, wspieranie edukacji dzieci 
i młodzieży. 

b) Nr XLVI/407/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. – zmiany dotyczyły zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 
działanie pn. „Opieka wytchnieniowa – 2021”, zmniejszenia środków na realizację zadań z zakresu kultury oraz wprowadzenia zadania 
pn. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
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c) Nr XLVIII/418/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. - zmiany dotyczyły zmniejszenia środków na realizację zadań z zakresu świadczenia usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

8.2.1. Prezentacja Programu 
Celem Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Jasła. 
W Programie zapisano katalog priorytetowych zadań publicznych obejmujących m.in.: Świadczenie usług opiekuńczych; Zapewnienie pomocy 
doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie; Udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym; Prowadzenie 
i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
Wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; Organizację imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym; 
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego; Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów; Organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych 
utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin; Organizację zajęć sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako 
alternatywne formy spędzania czasu wolnego. 

8.2.2. Realizacja zadań określonych w Programie w 2021 roku 

W 2021 roku Program był realizowany w szczególności poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego oraz wspieranie realizacji zadania 

publicznego. Program realizował BMJ poprzez komórki organizacyjne UM w Jaśle oraz poprzez MOPS w Jaśle. W związku z realizacją Programu 

udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w niżej wymienionych obszarach. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba 
podmiotów, 

które otrzymały 
dotacje 

Liczba 
zawartych 

umów 

Kwota wydatkowana 
[zł] 

Informacja 
o realizacji zadań 

1. Pomoc społeczna 

9, 
w tym: 
UM – 8 

MOPS - 1 

18, 
w tym: 

UM – 14 
MOPS - 4 

2.771.160,71 
w tym: 

UM –  431.553,71  
MOPS –  

2..339.607,006 

Realizację zadań opisano 
w punkcie 5. – Pomoc społeczna 
niniejszego Raportu. 

                                                      
6 Ponadto MOPS otrzymał dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 180.000,00 zł do Programu „Opieka 

wytchnieniowa” oraz 319.200,00 zł - z Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”. 
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Lp. Nazwa obszaru 

Liczba 
podmiotów, 

które otrzymały 
dotacje 

Liczba 
zawartych 

umów 

Kwota wydatkowana 
[zł] 

Informacja 
o realizacji zadań 

2. Kultura i sztuka 3 3 14.000,00  
Realizację zadań opisano 
w punkcie 2. – Kultura niniejszego 
Raportu. 

3. 

Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez placówki 
wsparcia dziennego, zwłaszcza 
dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym 

2 2 119.000,00 
Realizację zadań opisano 
w punkcie 4. – Ochrona zdrowia 
niniejszego Raportu. 

4. 
Działania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej 
1 1 566,80 

Realizację zadań opisano 
w punkcie 13. – Porządek publiczny 
i bezpieczeństwo obywateli 
niniejszego Raportu. 

5. 
Działania na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
2 2 5.000,00 

Realizację zadań opisano 
w punkcie 6. – Współpraca 
z jednostkami pomocniczymi 
i wspieranie aktywności 
obywatelskiej niniejszego Raportu. 

Razem 17 26 2.909.727,51  

 

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 2021 rok 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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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 BMJ udzielił dotacji 

dla podmiotów i organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym. Dotacje otrzymały 

cztery podmioty: PCK O. Jasło, ZHP Hufiec Jasło, Centrum Działań Profilaktycznych S.C., Stowarzyszenie „Twój potencjał”, na łączną kwotę 

71.000,00 zł. 

 

8.4. Wspieranie stowarzyszeń sportowych 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał w 2021 roku dotacje celowe na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Dotacje otrzymało 16 klubów 
sportowych na realizację 22 przedsięwzięć. Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 637.000,00 zł, a wysokość dotacji zawierała 
się w przedziale od 1 tys. zł do 160 tys. zł. Jeden klub (Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła) nie zrealizował zadania w całości i w 2022 
roku zwrócił dotację w wysokości 3.000,00 zł do budżetu Miasta Jasła. 
 

8.5. Inicjatywy lokalne 
W 2021 r. zgłoszono do realizacji w trybie inicjatywy lokalnej jeden wniosek. Inicjatorem był OKS „Sobniów” Jasło. Wniosek dotyczył zakupu 
systemu monitoringu wizyjnego na stadionie OKS „Sobniów” w Jaśle przy ul. Floriańskiej. Koszt zakupu wyniósł 10.100,00 zł. System został 
zamontowany przez OKS „Sobniów” i jest obsługiwany oraz utrzymywany przez klub w ramach wkładu własnego inicjatora.  
 
Podsumowanie 
Poniższa tabela pokazuje wielkość wsparcia udzielonego miejskim organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta Jasła w latach 2018 – 2021. 

Rok Liczba organizacji NGO Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć 

Kwota wsparcia  
[zł] 

2018 40 58 2.968.373,50 

2019 45 67 3.262.597,00 

2020 40 51 3.629.730,24 

2021 38 53 3.627.827,51 
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Miasto współpracuje z organizacjami społecznymi w sferze zadań publicznych, które poprzez powierzenie realizacji lub przy wsparciu Miasta 
mogą być przez nie wykonywane. Wsparcie udzielane przez miejski samorząd organizacjom NGO działającym na terenie Miasta Jasła w formie 
dotacji celowych z roku na rok rośnie. Wysokość środków na realizację przedmiotowej współpracy w 2021 r. wyniosła podobnie, jak w roku 2020 
nieco ponad 3,6 mln zł, przy nieznacznym zmniejszeniu się liczby podmiotów korzystających z dotacji, przy równoczesnym zwiększeniu się liczby 
realizowanych przedsięwzięć. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. w dalszym ciągu były wykonywane w stanie 
obostrzeń sanitarnych i wszelkich ograniczeń związanych z pandemią. Mimo to, udało się utrzymać wskaźnik ilości i wartości realizowanych zadań 
na zadowalającym poziomie. Pojawiają się też nowe obszary współpracy – od działań wspierających ochronę przeciwpożarową poprzez turystykę 
i rekreację, po pilotażowe działania na rzecz osób w wieku emerytalnym zrzeszonych w klubach seniorów. Miasto świadczy również organizacjom 
pomoc merytoryczną, logistyczną, czy doradztwo. W 2021 r. dwukrotnie (w marcu i we wrześniu) zaktualizowano spis istniejących pozarządowych 
prowadzących działalność na terenie Jasła wraz z bazą kontaktów. W 2021 r. kolejny raz przeprowadzono szeroką akcję informacyjną na rzecz 
jasielskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu 1% 
podatku dochodowego w 2021 r. jasielskie organizacje uzyskały kwotę ponad 160 tys. zł. W 2021 r. rozpoczęło się również tworzenie założeń 
zadania związanego z utworzeniem Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych – projektu zorientowanego na wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne i rozwojowe podmiotów z trzeciego sektora. Utworzenie Centrum jest jednym z elementów projektu pn. „Jasło – moje miasto, mój 
dom” finansowanego z MF EOG 2014 – 2021. Pod koniec 2021 r. RMJ przyjęła „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
2022 rok” ewaluując formułę Programu na lata 2019 – 2021. Współpraca z trzecim sektorem jest jednym z najważniejszych obszarów polityki 
społecznej Miasta Jasła, która wymaga elastyczności i ciągłego doskonalenia, zarówno komunikacji, jak i form współpracy.
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9. Promocja miasta 
 

9.1. Promocja Miasta 

W 2021 roku zrealizowało poniższe działania promocyjne: 
1) Uzyskano roczny licencjonowany dostęp na wykorzystanie utworów muzycznych, jako 

podkład muzyczny do miejskich materiałów emitowanych w lokalnych i regionalnych 
telewizjach, sieci internetowej i GSM; 

2) Współpracowano z TVP przy produkcji i emisji programu Poznaj Podkarpacie – odcinek pt. 
„Lato w regionach w Jaśle”, który został wyemitowany w sierpniu na antenie TVP3 
Rzeszów; 

3) Kontynuowano tradycje bożonarodzeniowej dekoracji miasta oraz składania życzeń 
świątecznych mieszkańcom za pośrednictwem mediów lokalnych;  

4) Opracowywano programy telewizyjne (radiowe) o charakterze informacyjno-
promocyjnych i umieszczano je w: 

a) lokalnej Internetowej Telewizji iTVpołudnie; 
b) Trendy Radio, 
c) lokalnych sieciach kablowych: Multimedia i AP-Media; 

5) Opracowano i zakupiono materiały promocyjne przeznaczone na cele promocji Miasta 
Jasła w kraju i za granicą, w tym kalendarze promocyjne na 2022 r. 

 
9.2. Promocja Miasta Jasła w ramach kontynuacji Strategii Wizerunkowej  

W ramach kontynuacji Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła, przyjętej Zarządzeniem BMJ 
Nr III/161/2013 z dnia 31.10.2013 r., zrealizowano następujące działania: 
1) Opracowano 15 sekundowy spot promujący Miasto Jasło i wyemitowano go na ekranach 

LCD zlokalizowanych na Dworcach PKP: Rzeszów-Główny, Kraków Główny, Tarnów, 
Przemyśl Główny; 

2) Wykonano przegląd techniczny witaczy wjazdowych; 
3) Promowano Jasło w okolicznościowej publikacji filmowo-książkowej „Jako w niebie, tak 

i w Komańczy” oraz w II wydaniu książki „Ochrona winorośli” dr Janusza Mazurka; 
4) Współorganizowano przy realizacji filmu "Wieleżyński - alchemik ze Lwowa"; 
5) Promowano Jasło w trakcie trwania Podkarpackiej Akademii Wina; 
6) Zamówiono kursy autobusowe na winnicę miejską „Jasło” dla turystów i uczestników XV 

MDW; 
7) Podjęto współpracę w zakresie promocji miasta z: 

a) Agencją „OBIEKTYW” przy produkcji filmu „Polscy Wizjonerzy – Rudolf Weigl”, 
b) Fundacją Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda przy organizacji w W-wie koncertu i 

wydarzeń towarzyszących poświęconych pamięci Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza; 
8) Promowano Miasto Jasło podczas: VIII Konkursu Polskich Win Jasło 2021, Dnia Otwartych 

Winnic, Warsztatów Enologicznych, XV Międzynarodowych Dni Wina; 
9) Sporządzono studium dotyczące tematyki komunikacji wewnętrznej Marki Jasło; 
10) Konsekwentnie wdrażano SIW – na pismach i materiałach promocyjnych zamieszczano 

logotyp „Jasło winne KLIMATY”; 
11) Promowano Miasto Jasło w mediach społecznościowych – profil na Facebooku i na 

Twitterze; 



Strona 149 z 160 
 

 

 

12) Na bieżąco przekazywano zainteresowanym osobom ramki pod tablice rejestracyjne  
z logotypem „Jasło winne KLIMATY”. 

 
Podsumowanie 

Dzięki opracowaniu studium obejmującego plan komunikacji z mieszkańcami, podejmujemy 
nowe wyzwania związane z promocją miasta i otwieraniem się na kontakt  
z mieszkańcami. Jako samorząd będziemy nadal podejmować działania na rzecz kontynuacji 
współpracy z winiarzami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju enoturystyki. Wśród 
wyzwań na 2022 r. znajduje się również realizacja zadań wynikających z projektu pn. „Jasło – 
moje miasto, mój dom”. 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 samorządu i jego działalności. Dla skuteczności działań  
o charakterze promocyjnym kontynuowana będzie współpraca miasta ze społecznością 
lokalną, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  
 
 
10. Współpraca zagraniczna 
 

Miasto Jasło współpracuje z niżej wymienionymi miastami w następujących krajach:  
1. Słowacja: Vranov nad Toplo’u, Trebišov, Bardejov, Humenné, LiptovskýMikuláš; 
2. Węgry: Makó, Sárospatak; 
3. Czechy: Hodonín; 
4. Ukraina: Truskawiec, Sambor; 
5. Rumunia: Székelyudvarhely/OdorheiuSecuiesc 

 

10.1. Zrealizowane działania w 2021 roku 

Ze względu na utrzymującą się globalną pandemię COVID-19 nie prowadzono bezpośrednich 
kontaktów zagranicznych. Zacieśnienie dotychczasowej współpracy z miastami partnerskimi  
i zaprzyjaźnionymi odbywało się w ramach kontaktów telefonicznych i mailowych. W II 
połowie 2021 r. Miasto Jasło udzieliło pomocy finansowej samorządowi miasta partnerskiego 
Hodonín w Republice Czeskiej, z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń spowodowanych 
przez tornado. Pomoc finansowa przeznaczona została na odbudowę tamtejszej Szkoły 
Podstawowej. Na 2022 r. rok przełożono planowanie i realizację spotkań oraz wspólnych 
przedsięwzięć partnerskich.  
 

Podsumowanie 

W obliczu trwającej nadal w 2021 r. pandemii, przestrzegaliśmy zaostrzonych zasad 
bezpieczeństwa oraz nałożonych ograniczeń. Zacieśnienie współpracy zagranicznej było 
utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe z powodu m.in. braku wzajemnych wizyt i kontaktów, 
do jakich byliśmy przyzwyczajeni. Odbiło się to również na działaniach miasta w ramach 
realizacji różnych zadań na rzecz naszych mieszkańców. Dzięki organizacji dużych miejskich 
wydarzeń (Dni Jasła, Międzynarodowe Dni Wina), choć w ograniczonym zakresie i bez udziału 
partnerów zagranicznych Jasła, kontynuowano działania skierowane na bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami w zakresie realizacji działań promocyjnych skierowanych do wewnątrz. 
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F. Przetwórstwo przemysłowe – rozwój przedsiębiorczości 
 

1. Inkubator przedsiębiorczości 
 
Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle to miejsce dedykowane młodym przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą w branżach związanych z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa podkarpackiego, tj. branżą: informacja i telekomunikacja (ICT) 
oraz branżą: „jakość życia”. Z uwagi na panującą w kraju sytuację pandemiczną dopiero pod 
koniec czerwca 2021 r. możliwe było oficjalnie otwarcie Inkubatora oraz rozpoczęcie procesu 
naboru firm. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 
W pierwszej połowie roku działalność Inkubatora koncentrowała się przede wszystkim na 
realizacji inicjatyw informacyjno-promocyjnych oraz na doradztwie osobom i podmiotom 
zainteresowanym ofertą Inkubatora. Wiele działań miało formułę online. W tym zakresie 
zorganizowano m.in. Webinaria pt. „Jak zacząć biznes w świecie IT?” oraz „Po co komu 
biznesplan?”. Cieszyły się one dużą popularnością i zainteresowaniem, a grupy uczestników 
wahały się od 30 do 40 osób.  
W ramach działań promocyjnych zorganizowano Dni otwarte Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle oraz Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle, 
a także kampanię pn. „Studiuj i prowadź własną firmę z Inkubatorem Przedsiębiorczości 
w Jaśle” wśród regionalnych szkół wyższych oraz kampanię informacyjną wśród lokalnych 
samorządów. 
W ramach tworzonej w Inkubatorze „Platformy współpracy” instytucji publicznych 
działających na rzecz rozwoju gospodarczego z podmiotami prywatnymi, kontynuowano 
współpracę z podmiotami publicznymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i z uczelniami 
wyższymi. Pozyskano pięciu nowych partnerów Inkubatora i w tym zakresie podpisano dwa 
porozumienia o współpracy oraz trzy deklaracje współpracy. W celu uatrakcyjnienia oferty 
Inkubatora wciąż zwiększana jest liczba podmiotów współpracujących z Inkubatorem, a co za 
tym idzie trwają prace nad doprecyzowaniem zakresu współpracy z kolejnymi partnerami.  

 

2. Wspieranie przedsiębiorczości  
 
Przeprowadzono dwie edycje konkursu pn. „Junior Przedsiębiorczości”, skierowanego do 
uczniów miejskich szkół podstawowych, którego głównym celem było kształtowanie 
kompetencji przedsiębiorczych, osobistych i społecznych u dzieci i młodzieży na etapie 
edukacji szkolnej. Podjęte działania zaktywizowały dzieci i przyczyniły się do wzmocnienia 
wśród nich wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Przez cały 2021 r. dostarczano 
jasielskim przedsiębiorcom kompleksowe i aktualne informacje dotyczące m.in. możliwych 
form wsparcia w związku z trudną sytuacją epidemiczną, szkoleń, webinariów oraz Jasielskiego 
Pakietu Pomocowego dla firm. W ramach akcji pn. #W kontakcie z jasielskim biznesem, 50 
subskrybentom Newsletteru dla przedsiębiorców, przez cały rok, sukcesywnie, raz na miesiąc 
przesyłano istotne i ciekawe informacje dotyczące szeroko rozumianego biznesu, ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku. 
Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich przeprowadzono akcję promocyjno-informacyjną pn. 
„Działaj lojalnie: Kupuj lokalnie!”. 
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Zapewniono ciągłą i nieprzerwaną obsługę przedsiębiorców w zakresie Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym zakresie w 2021 r. przyjęto w wersji 
papierowej 1.274 wnioski na formularzu CEIDG-1, weryfikując i przekształcając je na wersję 
elektroniczną. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi systemowymi zmianami  
w zakresie obsługi CEIDG, związanymi m.in. ze zmianą formularzy i zaświadczeń 
przeprowadzono kampanię informacyjną na miejskich stronach internetowych oraz wśród 
biur rachunkowych działających na terenie miasta. 
W 2021 roku zrealizowano również działania związane z polityką proinwestycyjną miasta, a to 
wzięto udział w projekcie, realizowanym przez Urząd Marszałkowski WP pn. „Wysokie 
standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”.  
Poszerzono współpracę z Oddziałem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Departamentu 
Rozwoju Regionalnego UM WP w zakresie poszukiwania dla inwestorów ofert inwestycyjnych 
dostosowanych do zgłaszanych potrzeb i wymagań. 
Zaktualizowano oferty inwestycyjne na stronie internetowej Urzędu – zakładka Biznes oraz w 
systemie PAIH. 
Z miejskiej oferty inwestycyjnej Warzyce 1 w związku z podziałem działki wyodrębniono oferty 
Warzyce 1.A, Warzyce 1.B oraz Warzyce 1.C. W związku z tym zaktualizowano mapy 
poglądowe, zdjęcia oraz inne zestawienia zawierające miejskie oferty inwestycyjne.  
Zaktualizowana, przy współpracy z jasielskimi firmami została, także elektroniczna wersja 
folderu inwestycyjnego pn. „Jasło – dobry klimat do inwestycji”. 
Nawiązano bezpośredni kontakt z 5 potencjalnymi inwestorami (z branż: przetwórstwo 
drewna, projektowanie, produkcja i dostawa maszyn i urządzeń, produkcja luster oraz 
pośrednictwo i doradztwo), którym przedstawiono miejskie oferty inwestycyjne oraz 
procedurę ich nabycia. 
W związku z budowaniem spójnego wizerunku Miasta Jasła na płaszczyźnie gospodarczo-
biznesowej zrealizowano kampanię billboardową promującą „Jasielski klimat do 
przedsiębiorczości”. 
Opracowano broszurę informacyjną pn. „Kompendium praktycznej wiedzy dla inwestora”, 

zawierającą opis kluczowych etapów procesu inwestycyjnego. 

 

3. Budowa Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości 
 
W 2021 roku kontynuowano realizację projektu Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP, 
którego jednym z elementów jest Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (Centrum). 
W 2021 roku zostały zakończone roboty budowlane, które trwały od roku 2019. Ponadto 
w budynku Centrum zostały zrealizowane trzy etapy umowy dotyczące wystaw edukacyjnych. 
Zakończenie umowy planowane jest w roku 2022. W ramach projektu zostanie w 2022 roku 
zakupione wyposażenie budynku (meble wraz ze sprzętem komputerowym 
i informatycznym).  
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G. 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 
 
Uchwała RMJ Nr LXIX/709/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego 
Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3421) zmieniona uchwałami RMJ: 
1) Nr V/36/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego z 2019 r., 

poz. 1159 z dnia 22.02.2019 r.) – zmiany regulaminu dot. usprawnienia procesu 
głosowania na projekty; 

2) Nr XXVII/236/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego 
z 2020 r., poz. 1933 z dnia 28.04.2020 r.) – zmiana harmonogramu realizacji BOMJ 
w związku z Covid-19; 

3) Nr XLI/352/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego 
z 2021 r., poz. 997 z dnia 15.03.2021 r.) - zmiany w harmonogramie BOMJ na 2022 rok 
w związku z Covid-19; 

4) Nr XLIII/384/2021 z dnia 4 maja 2021 r.(Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego 
z 2021 r., poz. 1769 z dnia 7.05.2021 r.) – zmiany w regulaminie BOMJ dotyczące: 

 podziału kwoty na projekty inwestycyjne oraz na projekty pozostałe, 
 trybu pracy Zespołu Oceniającego, 
 liczby oddawanych głosów, 
 wprowadzenia dodatkowych punktów do głosowania, 
 zmiany terminu naboru wniosków, 
 zmiany czasu trwania głosowania.  

 
 

2. Ogólne zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła 
 
Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na kwotę nieprzekraczającą 400 tys. zł 
w grupie projektów inwestycyjnych lub 100 tys. zł w grupie pozostałych projektów może 
składać każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a projekt uzyskał poparcie 
25 mieszkańców miasta. Formularze z propozycjami projektów poddawane są ocenie przez 
Zespół Oceniający składający się z 7 pracowników UM oraz 6 radnych RMJ – przewodniczących 
komisji stałych. Informacja z prac Zespołu przedkładana jest BMJ, który informuje autorów 
poszczególnych propozycji projektów o rozstrzygnięciu Zespołu. Od negatywnej oceny Zespołu 
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autorowi propozycji projektu przysługuje odwołanie do BMJ, który uwzględnia, bądź odmawia 
uwzględnienia odwołania, po czym publikuje listę propozycji projektów, które zostaną 
poddane pod głosowanie. Głosowanie na propozycje projektów odbywa się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem MSKS oraz tradycyjnie za pomocą karty do głosowania 
w: UM w Jaśle, CITiK, Domach Osiedlowych, publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych. Głosy oddawane w sposób tradycyjny są na bieżąco dodawane do głosów 
oddanych elektronicznie, dzięki czemu mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić ranking i liczbę 
głosów oddanych na poszczególne projekty. Głosowanie zgodnie z regulaminem nie może 
trwać krócej niż 30 dni. Za zwycięskie uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę 
głosów (nie mniej niż 75 głosów), aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet 
obywatelski w poszczególnych pulach. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli określonej w budżecie 
obywatelskim, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostaje przyjęty kolejny projekt o 
niższej kwocie, aż do wyczerpania puli. W przypadku nie wyczerpania pełnej puli 
niewykorzystane środki pozostają w budżecie miasta. 
 
 

3. Promocja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na 2022 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. W materiałach 
promocyjnych akcentowano zachowanie środków bezpieczeństwa sanitarnego w związku 
z trwającą epidemią COVID-19. Nowością w stosunku do poprzednich edycji BOMJ była 
dedykowana kampania promocyjna na osiedlach i w szkołach podstawowych - w tym celu 
łącznie rozdysponowano ponad 100 plakatów i ponad tysiąc ulotek.  
Promocję prowadzili również autorzy projektów w obrębie zgłoszonych przez siebie 
propozycji. 
 
 

4. Informacja o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 
 

W ramach realizacji ustalonego w uchwale RMJ Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Jasła na rok 2022, w 2021 roku zrealizowano następujące czynności:  

1) Nabór propozycji projektów w ramach BOMJ przeprowadzono w dniach 31.05.-30.06.2021 
r. Złożono 7 wniosków, z czego 4 dotyczyły projektów inwestycyjnych, a 3 pozostałych 
projektów.  

2) Przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem 
BMJ Nr V/80/2021 z dnia 12 .07. 2021 r. Pozytywnie oceniono wszystkie 7 wniosków. 
W dwóch przypadkach autorów wzywano do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.  

3) Zgodnie z Zarządzeniem BMJ Nr V/98/2021 z dnia 02.09.2021 r. w dniu 06.09.2021 r. 
rozpoczęło się głosowanie, które potrwało do 25.10.2021 r. Głosowanie w formie 
tradycyjnej odbywało się w UM w Jaśle, CITiK, Domach Osiedlowych (14.-22.10.2021 r.), 
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publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (11.-15.10.2021 r.). Łącznie 873 
osoby oddały 1.459 głosów, z czego w: 

 UM - 79 głosów, 
 CITiK - 97 głosów, 
 szkołach podstawowych - 605 głosów 
 na Osiedlach - 146 głosów, 
 Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych - 532 głosy.  

4) W wyniku rozstrzygnięcia głosowania ustalono, że zwyciężyły następujące projekty: 
a) W grupie projektów inwestycyjnych – projekt „Zabawa bez barier! Muzyczno – 

integracyjny plac zabaw dla dzieci” zgłoszony przez p. Ilonę Drankę, oszacowany na 
kwotę 400 tys. zł., który uzyskał łącznie 320 głosów;  

b) W grupie projektów pozostałych - projekt „Jasło aktywne i zdrowe! Warsztaty kulinarne 
i kreatywne animacje dla każdego” zgłoszony przez panią Anetę Merkwę, oszacowany 
na kwotę 83 tys. zł., który uzyskał łącznie 339 głosów.  

5) 3.11.2021 r. BMJ podał do publicznej wiadomości wyniki głosowania wraz z informacją 
o zwycięskich projektach, co zakończyło procedurę BOMJ na 2022 rok.  

 
Wszystkie powyższe czynności wykonane w 2021 roku były zgodne z zapisami Harmonogramu 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na rok 2022, który stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego. 
 

 

5. Informacja o realizacji projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Jasła na 2021 rok 

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na 2021 rok wybrano do realizacji poniższe 
projekty: 

1. „Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo” zgłoszony przez 
p. Agnieszkę Sobczyk o wartości szacunkowej 378,5 tys. zł; 

2. „Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem” zgłoszony 
przez p. Piotra Korczyńskiego o wartości szacunkowej 35,7 tys. zł; 

3. „Murale dla mieszkańców Jasła” zgłoszony przez p. Sylwestra Łaskawskiego  
o wartości szacunkowej 35 tys. zł. 

Łączna wartość projektów wybranych do realizacji wynosiła 449,2 tys. zł.  
 

5.1. Realizacja projektu „Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo”. 
Do realizacji projektu przystąpiono w lutym 2021 r. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy. Zamierzenie inwestycyjne zgodnie z opisem 
projektu zlokalizowano na terenie Parku Linowego przy MOSiR. Z MOSiR zawarto umowę 
dotacji na realizację przedsięwzięcia. Przetarg na opracowanie dokumentacji i budowę tężni 
solankowej wraz z elementami małej architektury ogłoszono 27.05.2021 r. Otwarcia ofert 
dokonano 16.06.2021 r. Trzech oferentów biorących udział w przetargu zaoferowało kwotę 
znacznie przewyższającą wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu. W związku 
z tym 24.06.2021 r. postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe. Następnie 
rozpoczęto konsultacje wewnętrzne z udziałem autorki projektu w celu wprowadzenia zmian 
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i ponownego ogłoszenia przetargu. Ustalono, że tężnia będzie mniejsza niż pierwotnie 
planowano (długość zmniejszono z 11 m na 8 m), a także zmieni się lokalizacja tężni – 
przeniesiona zostanie na teren obiektu „Przystanek Kwiatowa”. Ustalenia z autorką projektu 
potwierdzono stosownym protokołem uzgodnień. 15.07.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg 
na opracowanie dokumentacji i budowę tężni. 30.07.2021 r. dokonano otwarcia ofert. 
Najniższa oferta opiewała na kwotę 420 tys. zł, co przekraczało kwotę przeznaczoną na ten cel 
w budżecie Miasta o 41,5 tys. zł. RMJ zmianą uchwały budżetowej postanowiła zwiększyć 
środki finansowe na budowę tężni (uzupełnienie brakującej kwoty na budowę oraz na zakup 
mapy geodezyjnej i pokrycie kosztów nadzoru), co umożliwiło dokonanie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 7.09.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 
i budowę tężni. W połowie listopada uzgodniono ostateczny kształt dokumentacji projektowej 
i dokonano zgłoszenia zamierzenia budowlanego. Początkiem grudnia 2021 r. wykonawca 
przystąpił do prac budowalnych. Do końca roku udało się zrealizować całe zamierzenie, 
tj.: zamontować tężnię solankową o wymiarach 8x3x1,8 m posadowioną na płycie betonowej 
(o konstrukcji drewnianej wypełnionej wiązkami gałązek śliwy tarniny o kubaturze netto 
45,2 m3, krytą gontem drewnianym), zbiornik na solankę o pojemności 3 tys. litrów z tworzywa 
PE, pompy sterujące przepływem solanki, 5 szt. latarni parkowych (na jednej z nich 
zamontowano kamerę włączoną do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego), ławki 
parkowe, leżaki, kosze na śmieci. W ramach realizacji zadania wykonano 175,5 m2 nawierzchni 
utwardzonej z kostki betonowej. W części ciągu pieszego wykonano również schody. 
Ze względu na okres zimowy nie uruchomiono tężni i nie udostępniono jej użytkownikom. 
Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 21 kwietnia 2022 roku. 
Na bieżąco realizowano również działania promocyjne projektu, poprzez publikowanie 
informacji w mediach o postępach w robotach budowlanych przy tężni solankowej. 
Wartość inwestycji wyniosła 427,35 tys. zł. 

 
5.2. Realizacja projektu „Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem 

Korczem”. 
Realizację projektu rozpoczęto się w marcu 2021 roku. Wstępnie ustalono, że projekt będzie 
realizowany we współpracy z JDK poprzez zlecenie organizacji koncertu formie dotacji celowej. 
W tym celu dokonano ustaleń z autorem propozycji projektu i JDK. Według założeń projekt 
miał być realizowany w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle w okresie po świętach Bożego 
Narodzenia, a przed końcem roku kalendarzowego. Impresariaty świadczące usługi organizacji 
koncertów Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, ze względu na trwającą epidemię Covid-
19 nie były w stanie zarezerwować terminu na organizację koncertu w tym czasie. W związku 
z tym, BMJ wystąpił do RMJ z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2021. RMJ wyraziła na to zgodę 
uchwałą Nr VIII/421/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. We wrześniu 2021 roku JDK podjął starania 
i rozmowy z impresariatami artystów, aby zorganizować koncert w terminie przypadającym 
od 1 stycznia do 2 lutego 2022 roku. Również i w tym czasie koncert się nie odbył, ze względu 
na brak wolnych terminów. W związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu wydarzenia na 
koniec roku 2022 (okres świąt Bożego Narodzenia 2022), co zostało zapisane w umowie dotacji 
celowej dla JDK o wartości 35,7 tys. zł. 
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5.3. Realizacja projektu „Murale dla mieszkańców Jasła”. 
Do realizacji projektu przystąpiono w lutym 2021 roku. W celu jego realizacji, autorowi 
projektu zlecono opracowanie koncepcji namalowania murali na ścianach budynków 
użyteczności publicznej będących własnością Miasta Jasła. Koncepcja została opracowana  
w lipcu 2021 roku. 
We wrześniu 2021 r. za pośrednictwem miejskiej strony internetowej przeprowadzono 

sondaż, w wyniku którego wyłoniono trzy projekty z sześciu zgłoszonych w koncepcji. 

W sondażu wzięło udział 86 mieszkańców Jasła.  

Mieszkańcy wybrali trzy projekty murali zlokalizowane na: 
 ścianie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej, 
 frontowej ścianie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle przy ul. W. Pola, 
 ścianie budynku gospodarczego na terenie obiektu „Przystanek Kwiatowa”. 

Ze względu na prośbę dyrektora SP nr 4, który zgłosił własny pomysł na zagospodarowanie 
ścian budynku szkoły, mural pierwotnie zaplanowany w tej lokalizacji został zrealizowany na 
jednej ze ścian siłowni na terenie MOSiR w Jaśle. 
Murale były wykonywane od października do grudnia 2021 roku. Ostateczny odbiór prac 
nastąpił 20.12.2021 r. 
Na bieżąco realizowano również działania promocyjne projektu, poprzez publikowanie 
informacji w mediach o postępach prac przy realizacji murali. 
Wartość projektu wyniosła 35 tys. zł. 
 
Podsumowanie 
Budżet Obywatelski Miasta Jasła (BOMJ) na 2022 rok cieszył się, już po raz kolejny, 
największym zainteresowaniem mieszkańców Jasła ze wszystkich dostępnych w mieście 
narzędzi partycypacji społecznej. Po przeprowadzeniu wewnętrznej ewaluacji wprowadzono 
do Regulaminu BOMJ szereg zmian, których celem było aktywne włączenie większej liczby 
mieszkańców zarówno w proces naboru propozycji projektów, jak i w proces głosowania na 
zgłoszone propozycje. W czasie trwania naboru zorganizowano 4 webinaria pt. „Czas na Twój 
pomysł” mające ułatwić chętnym mieszkańcom zgłaszanie propozycji projektów. Spotkania 
zostały podzielone na cztery obszary tematyczne (sport, ekologia, interakcje międzyludzkie, 
edukacja i rozwój osobisty). Dla mieszkańców przygotowano poradniki mające ułatwić 
zgłoszenie propozycji projektu „Jak wypełnić formularz wniosku” oraz „Jak zarejestrować 
konto w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych”. UM przygotował również Informator pt. 
„Ile kosztuje miasto”, w którym zebrano jednostkowe koszty w różnych obszarach działalności 
miasta – od infrastruktury komunalnej po sprawy społeczne. Zmiany w Regulaminie objęły 
również procedurę głosowania na zgłoszone propozycje. W poprzednich edycjach BOMJ 
głosowanie w sposób tradycyjny (za pomocą karty do głosowania) odbywało się tylko 
w budynku UM. W 2021 r. głosowanie tradycyjne zorganizowano łącznie w 27 punktach. Przez 
ponad cztery tygodnie można było oddawać głosy w budynku UM oraz w siedzibie CITiK przy 
ul. Sokoła. W dniach od 13 do 22 października 2021 r. można było głosować na terenie osiedli 
(w domach i klubach osiedlowych). Przez pełne dwa tygodnie nauki szkolnej w dniach od 11 
do 25 października 2021 r., głosować mogli uczniowie jasielskich SP, którzy ukończyli 13. rok 
życia. Głosowanie w SP poprzedziły spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami wiedzy 
o społeczeństwie. W SP Nr 1 pracownicy UM przeprowadzili z uczniami zajęcia mające 
przybliżyć ideę BOMJ. Rozszerzenie możliwości głosowania tradycyjnego częściowo przyniosło 



Strona 157 z 160 
 

 

 

zamierzony efekt. Mimo, że głosowanie zarówno w UM i w CITiK, jak i na terenie osiedli nie 
cieszyło się szczególnym zainteresowaniem, to w szkołach miejskich udało się osiągnąć 
frekwencję przekraczającą 50% uprawnionych do głosowania. W niektórych SP głosy oddało 
ponad 75% uprawnionych uczniów. Zmiany w regulaminie BOMJ objęły także usprawnienie 
procedury oceny i prac Zespołu Oceniającego zgłoszone propozycje. Wprowadzono wskaźnik 
wysokości kosztów utrzymania inwestycji, który wynosi nie więcej niż 20% kosztów jego 
pierwotnej realizacji w skali jednego roku. W kolejnych naborach większy nacisk należy 
położyć na promocję BOMJ w takich środowiskach, jak: zarządy osiedli, organizacje społeczne, 
aktywiści miejscy, poprzez organizację bezpośrednich spotkań. Największym wyzwaniem 
w tym obszarze będzie dotarcie z przekazem promocyjnym do młodzieży w wieku od 14 do 25 
roku życia, która praktycznie w ogóle nie angażowała się zarówno w nabór propozycji 
projektów jak i głosowanie na zgłoszone propozycje. Więcej zaangażowania wymagać będzie 
również pomoc mieszkańcom chętnym zgłosić swój pomysł w wypełnieniu formularza 
i opisaniu swojej propozycji w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości przy ocenie. W związku 
ze stopniowym znoszeniem obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, przeprowadzenie 
procedury BOMJ na kolejny rok powinno się odbyć bez trudności i ograniczeń, jakie miały 
miejsce w latach 2020 – 2021. Ważnym aspektem w BOMJ jest również realizacja przez UM 
projektów wyłonionych w głosowaniu. Z puli wszystkich wyłonionych projektów, począwszy 
od 2019 roku (łącznie 6 projektów) zrealizowano do tej pory 4 projekty. Pozostałe dwa 
projekty dotyczące wydarzeń artystycznych nie mogły się odbyć ze względu na pandemię. Oba 
projekty przewidywane są do realizacji w 2022 roku. 
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H. Podsumowanie  
 

W 2021 roku w dalszym ciągu wiele działań samorządu miejskiego było ukierunkowanych na 
niesienie pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Na jesieni ubiegłego 
roku, w ramach działań kryzysowych, udzielono wszechstronnej pomocy mieszkańcom budynku 
przy ul. Metzgera 10. Na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej, wykonano roboty 
budowalne, które umożliwiły mieszkańcom powrót do swoich mieszkań. Oprócz spraw czysto 
technicznych poszkodowanym mieszkańcom udzielono pomocy finansowej i rzeczowej oraz 
zabezpieczono dla nich tymczasowe zakwaterowanie oraz wyżywienie. 
 

Główne działania samorządu miejskiego ukierunkowane były przede wszystkim na podniesienie 
poziomu jakości życia mieszkańców. Chciałbym pokrótce podsumować nasze działania 
zrealizowane w 2021 roku w obszarze gospodarczym, społecznym oraz ochrony środowiska. 
 

W 2021 roku równolegle prowadzone były prace przy sporządzeniu dwóch dokumentów 
strategicznych, tj. Strategii Rozwoju Miasta Jasła oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, które wg nowych zapisów ustawy o samorządzie gminnym 
stanowią wzajemnie uzupełniające się dokumenty. Zakończenie prac przy projekcie Studium 
planowane jest w lipcu 2022 roku, a przyjęcie SRMJ na lata 2021 -2030 planowane jest na koniec 
2022 roku. W ramach Funduszu Polski Ład otrzymano 9,3 mln zł na wykonanie systemu 
odprowadzenia wód opadowych ze Strefy Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce. Już w maju 
2021 roku wyłoniono wykonawcę systemu. Również wybudowanie nowego połączenia 
mostowego pomiędzy os. Sobniów i Hankówka zwiększyło dostępność komunikacyjną w tej części 
miasta. W ramach środków otrzymanych z MF EOG zostanie wybudowana w SAG Jasło-Warzyce 
droga łącząca ul. Meblową z ul. Piłsudskiego. Z ww. środków zostaną również zrealizowane zadania 
wspierające miejską sferę gospodarczą, a to staże zawodowe, doradztwo zawodowe, warsztaty 
dla mieszkańców oraz dni przedsiębiorczości. W 2022 roku zostanie uruchomione Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości. W otwartym w czerwcu 2021 roku Inkubatorze 
Przedsiębiorczości ze względu na ograniczenia pandemiczne realizowano tylko przedsięwzięcia 
informacyjno–promocyjne związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa 
podkarpackiego. 
 

W 2021 roku struktura organizacyjna miejskich szkół i przedszkoli nie uległa zmianom. 
Prowadzono działania zmierzające do podniesienia jakości edukacji. Skupiono się, w szczególności, 
na wyrównaniu braków edukacyjnych, związanych z prowadzoną w szkołach nauką zdalną lub 
hybrydową. Celem usprawnienia prowadzenia zajęć zdalnych, każdą salę dydaktyczną we 
wszystkich szkołach wyposażono w kamery wysokiej rozdzielczości. W roku 2021 wprowadzono 
po raz pierwszy nabór elektroniczny do szkół podstawowych. Pozwoliło to na lepszy nadzór nad 
przyjęciami uczniów do szkół, a co za tym idzie kontrolowanie liczby powstających oddziałów 
klas I. 
W związku z trwającą pandemią, odbywające się wydarzenia kulturalne zostały zorganizowane 
w obowiązującym rygorze sanitarnym, dlatego liczba uczestników podczas wydarzeń była 
ograniczona. Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 450 różnych wydarzeń kulturalnych, 
patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych wewnątrz instytucji, poza swoją siedzibą oraz 
online, a łącznie udział w nich wzięło blisko 50 tys. osób. Zakończono przebudowę siedziby 
Muzeum Regionalnego w Jaśle. W I połowie 2022 roku planuje się ponowne otwarcie muzeum dla 
społeczności lokalnej. 
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W 2021 r. została zwiększona kwota udzielonych klubom sportowym dotacji. Zwiększono ogólną 
kwotę dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Jaśle. Wśród wyzwań na kolejny rok znajduje się 
budowa krytego lodowiska, na które Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w wysokości 4,5 mln. 
zł z Funduszu Polski Ład. 
W ramach prowadzonych corocznie szczepień osób starszych przeciwko grypie, z powodu 
utrudnionego dostępu do szczepionek zaszczepionych zostało mniej osób, niż w 2020 roku. Bardzo 
ważną rolę w realizacji zadań ze sfery społecznej pełni MOPS w Jaśle, który realizuje zadania 
zlecone i zadania własne. Wydatki na te zadania stanowiły ok. 31% wszystkich wydatków budżetu 
miasta. Wartym odnotowania jest fakt, że corocznie od 2019 roku zmniejsza się procentowy udział 
środków Miasta na realizację zadań MOPS. Zadaniem Ośrodka w latach kolejnych, a na pewno 
w roku 2022 r., będzie szeroko rozumiana pomoc, nie tylko finansowa, uchodźcom z Ukrainy 
przybywającym do naszego miasta. Po wdrożeniu w ubiegłych latach większości instrumentów do 
partycypacji społecznej i wzmacniania aktywności obywatelskiej, jakie przewidują przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym, w ciągu 2021 roku sukcesywnie je rozwijano i poddawano ewaluacji. 
Znaczących zmian dokonano w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła rozszerzając 
formułę głosowania na jednostki pomocnicze miasta i szkoły podstawowe. Udzielono 
pilotażowego wsparcia finansowego dla organizacji senioralnych – klubów seniora na działania 
integracyjno – aktywizacyjne. Działań komunikacyjno - informacyjnych ze strony samorządu 
miejskiego nadal wymagają mniej znane formy partycypacji społecznej, takie jak obywatelska 
inicjatywa uchwałodawcza, czy inicjatywa lokalna. Ciągłego doskonalenia wymaga również 
formuła komunikowania działań partycypacyjnych mieszkańcom. Popularyzacji wymagają także 
prowadzone przez miasto konsultacje społeczne. W trosce o najmłodszych mieszkańców planuje 
się budowę żłobka miejskiego na 80 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Za zgodą RMJ 
złożono wniosek w ramach Funduszu Polski Ład na budowę żłobka. Szacowny koszt budowy 
miejskiego żłobka, to 7 mln 300 tys. zł. Z Funduszu Polski Ład otrzymano dofinasowanie 
w wysokości 6 mln 200 tys. zł. 
 

Wśród zadań zrealizowanych w 2021 roku do jednych z najważniejszych należy zaliczyć 
przedsięwzięcia mające bezpośredni i pośredni wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Na 
podstawie badań wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie można stwierdzić, że stan powietrza 
w Jaśle jest niezadowalający, tj. występują stosunkowo wysokie stężenia pyłu PM10 i pyłu PM2,5, 
a stężenie średnioroczne bezno(α)pirenu stanowiło 280% poziomu dopuszczalnego. Tak więc 
podejmowano wiele działań w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. 
W miejskich kotłowniach na os. Hankówka uruchomiono dwa agregaty wysokosprawnej 
kogeneracji gazowej o mocach 2x1,99 MWe oraz 2x2,3 MWc oraz oddano do użytku dwa kotły 
gazowe o mocy 4 MWc każdy wraz z niezbędną armaturą i układem automatycznego sterowania 
i tym samym zmniejszając wielkość spalanego węgla. W ramach realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków UE wymieniono w 231 gospodarstwach domowych stare źródła 
ciepła na kotły gazowe lub kotły na biomasę, a w 11 budynkach wielorodzinnych wykonano węzły 
ciepłownicze, dzięki którym zlikwidowano indywidualne źródła ciepła oraz ciepłej wody. Znaczna 
część zanieczyszczeń powietrza ma swoje źródło w ruchu komunikacyjnym. Również na tym polu 
zrealizowano wiele przedsięwzięć, które zmniejszyły wielkość emisji. Przede wszystkim 
modernizowano układ komunikacyjny. Zakończono budowę łącznika DW 992 z DK 28, tj. budowę 
drogi od Ronda im. ks. K. Wojciechowskiego do Ronda im. A. Lazarowicza wraz pasem 
prawoskrętu, który pozwala na sprawne ukierunkowanie potoku ruchu pojazdów. Obydwa 
zadania były dofinansowane przez samorząd miejski. Ze środków miejskich oraz z Funduszu Dróg 
Samorządowych oddano do użytku most łączący ul. Chopina z os. Gądki. Natomiast Powiat Jasielski 
wybudował most na Jasiołce łączący os. Sobniów z os. Hankówka, a który umożliwia przejazd od 
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południowej części Jasła do DK Nr 28, z ominięciem obciążonego ruchem centrum miasta i dalej 
do SAG Jasło-Warzyce. Pod koniec 2021 r. złożono wniosek o dotację oraz pożyczkę w ramach 
programu "Zielony transport publiczny" do NFOŚiGW w W-ie na zakup sześciu zeroemisyjnych 
autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji zbiorowej w Jaśle oraz trzy 
dwustanowiskowe ładowarki. Od lipca 2019 r. w Jaśle funkcjonują sensory jakości powietrza Airly. 
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. Duże znaczenie dla poprawy jakości 
powietrza w naszym mieście będzie miała realizacja w latach 2022-23 projektu dofinansowanego 
z RPO WP na lata 2014-20 „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje 
w domach prywatnych”, w ramach którego zostaną wykonane instalacje OZE: kolektory słoneczne, 
instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę. Równie ważnym zadaniem jest ochrona czystości 
wody. Spółka miejska MPGK w zakresie sieci wodociągowej wykonała zadania inwestycyjne na 
łączną długość 1.909 m, a w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 681 m. Na bieżąco prowadzone 
były kontrole bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne oraz kontrole gospodarowania 
ściekami. W 2021 roku MPGK podpisało 20 umów na odprowadzanie ścieków do kanalizacji 
miejskiej oraz wydało 8 warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W zakresie ochrony czystości ziemi działania samorządu skupiały się przede wszystkim na 
optymalizacji systemu gospodarki odpadami. Corocznie zmniejsza się wolumen zebranych 
odpadów komunalnych i zwiększa się poziom ich selektywnego zbierania, który nadal nie jest na 
wymaganym poziomie. W ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
łącznie odebrano 36,29 ton tego rodzaju odpadów w postaci eternitu pochodzącego z wymiany 
pokryć dachowych. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę na budowę PSZOK przy ul. Żniwnej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie robót budowalnych wyznaczone jest na sierpień 2022 r. 
 

W najbliższych latach będą realizowane zadania, które mają również istotny wpływ na jakość życia 
mieszkańców Jasła. W ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” dofinansowanego z MF 
EOG 2014-2021 zadania będą realizowane w obszarach: gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym, inteligentnego zarządzania miastem. Realizacja wszystkich zadań ma zakończyć 
się w kwietniu 2024 roku. Ponadto Miasto Jasło otrzymało dofinasowanie w ramach PO Pomoc 
Techniczna 2014-2020 na opracowanie dokumentacji dotyczących kluczowych obszarów dla 
rozwoju miasta. Przygotowanych zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, 
mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej 
w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych. Przygotowana dokumentacja posłuży do 
aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027. W ramach 
projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin 
należących do ZGDW”, dofinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021, planowana jest: 
przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem, zagospodarowanie terenu przy Winnicy 
Miejskiej „Jasło”, budowa zielonych przystanków oraz przekazanie zbiorników na deszczówkę dla 
mieszkańców. 
 
Mając na uwadze dobrze zdiagnozowane kluczowe problemy naszego miasta oraz właściwie 
określone cele w dokumentach strategicznych mogę stwierdzić, że w najbliższych latach będą 
realizowane przedsięwzięcia, które przełożą się na poprawę jakości życia mieszkańców Jasła.  

 

                /-/ 
       Ryszard Pabian 

         Burmistrz Miasta Jasła  


