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A. Wstęp 
 

1. Słowo wstępne Burmistrza Miasta Jasła 
 

Szanowni Państwo,  
 
Przedstawiam Państwu pierwszy Raport o stanie miasta Jasła, obrazujący aktualną sytuację 
naszego miasta, obszary jego funkcjonowania, a także zachodzące w nim zmiany.  
 
Głównym celem tego opracowania jest obiektywne przedstawienie informacji oraz danych 
pozyskanych i opracowanych na potrzeby tego dokumentu. Raport zawiera dane 
pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat, 
z naciskiem na szczegółową analizę 2018 roku.  
 
Jak każdego miasta w Polsce, także Jasła dotyczą - oczywiście w różnym stopniu - te same 
problemy. Niemniej jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że poziom i tempo rozwoju miasta 
oraz poziom życia w nim, zależą przede wszystkim od samych mieszkańców, ich 
przedsiębiorczości, inicjatywy i zaangażowania. A o tym, że my, jako społeczność mamy 
ogromny potencjał, świadczą chociażby wyniki Diagnozy kapitału intelektualnego wykonanej 
w 2013 roku, w ramach projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych. To jednak nie wystarczy, 
konieczne jest, bowiem nieustanne pobudzanie wśród mieszkańców chęci pracy na rzecz 
miasta. Dlatego jestem przekonany, że realizacja przyjętego przez nas Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 pozwoli na systematyczne i celowe działania, które 
będą miały bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i przestrzenny naszego 
miasta. Jednocześnie wpłynie bezpośrednio na podniesienie poziomu kształcenia jasielskich 
dzieci i młodzieży.  
 

Już w tym roku rozpoczynamy realizację kluczowego projektu tego programu pn. 
„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego” o wartości blisko 15 mln zł (dofinansowanie 9,5 mln zł), który obejmuje 
rewitalizację centralnego obszaru w mieście i zakłada utworzenie Centrum Techniki, Kultury 
i Przedsiębiorczości. Ośrodek ten będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając 
mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego rozwoju, 
a także realizację własnych pasji, hobby, rozwijanie zainteresowań czy dokształcanie. 
 
Jest to tylko jedno z wielu zadań realizowanych przez Miasto, stąd też wyrażam nadzieję, że 
prezentowany materiał pozwoli różnym grupom społecznym na szerokie przeanalizowanie 
aktualnego stanu naszego miasta i przyczyni się podjęcia wspólnych działań nad 
umocnieniem pozytywnych zjawisk, a eliminacją negatywnych. 
 

Ryszard Pabian 
 

Burmistrz Miasta Jasła 
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2. Podstawa prawna i opis struktury Raportu 
 

11 stycznia 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Głównym celem przyjęcia powyższej ustawy 
było zwiększenie wpływu obywateli na kontrolowanie i funkcjonowanie oraz wybór władz 
samorządowych. Między innymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym wprowadzono art. 28aa, wg którego 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 Raportu o stanie gminy. Raport ma obejmować podsumowanie 
działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności informację o realizacji polityk, 
programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Raport ma być rozpatrywany 
podczas sesji rady, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport będzie rozpatrywany w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem o stanie gminy będzie 
przeprowadzona debata. Wg ustawy mieszkańcy mają prawo do wzięcia udziału w debacie 
nad Raportem. W przypadku Miasta Jasła w debacie może uczestniczyć 15 mieszkańców, 
którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień debaty złożą Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie poparte podpisami 50 osób. Po zakończeniu debaty Rada 
Miejska Jasła podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jasła wotum 
zaufania. 
 
W związku z faktem, że wzmiankowany art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym 
jednoznacznie określa, że Raport o stanie gminy zawiera podsumowanie działalności organu 
wykonawczego gminy (w tym przypadku Burmistrza Miasta Jasła), a zadania organu 
wykonawczego wynikają z przepisów prawa, niniejszy Raport przedstawia podsumowanie 
działalności BMJ w 2018 roku w układzie realizacji jego zadań wynikających z ustawy 
o samorządzie gminnym i z innych ustaw. Tak więc Raport zawiera podsumowanie realizacji 
przez BMJ zadań określonych w art. 30. ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym 
(przygotowywanie projektów uchwał, opracowywanie programów rozwoju, określanie 
sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie 
budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych) 
i w art. 7. ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym (realizacja zadań własnych gminy 
w aspekcie zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej). Przedstawienie realizacji 
każdego zadania własnego składa się z części opisowej (opis ogólny językiem 
niespecjalistycznym, podstawa prawna, opisowa ocena realizacji) oraz części analitycznej 
(mierniki i wskaźniki, o ile są dostępne). Jeżeli w danym zadaniu własnym została przyjęta 
polityka, strategia lub program, to podawany jest skrótowy opis realizacji oraz informacja, 
gdzie znajduje się pełne jej sprawozdanie lub raport. Ponadto Raport zawiera informację 
o realizowanych przez BMJ zadaniach w zakresie władztwa i zarządzania (wydawanie decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji wydawanych przez podległe jednostki, rozpatrywanie 
skarg, wniosków i petycji, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 
Miasta) oraz o realizacji budżetu obywatelskiego.  
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3. Umocowanie prawne Burmistrza Miasta Jasła 
 

VII kadencja – lata 2014 – 2018: 

Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła. 
Wybór w II turze wyborów 30 listopada 2014 roku. 
Burmistrz złożył ślubowanie 6 grudnia 2014 roku. 
 

VIII kadencja – lata 2018 - 2023: 

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

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do Rady Miejskiej Jasła zostało skierowanych 

191 projektów uchwał, z czego 178 (93,18%) projektów przygotował Burmistrz Miasta Jasła. 

Pozostałe projekty, których opracowanie wynikało z obowiązujących przepisów prawa, 

złożyły Komisje RMJ i Przewodniczący RMJ. Projekty po wpłynięciu do Biura Rady Miejskiej 

Jasła otrzymały numerację wg schematu: DRUK Nr ……. . W VII kadencji były to projekty 

uchwał od Druku Nr 622 do Druku Nr 757, a w VIII kadencji od Druku Nr 1 do Druku Nr 26. 

BMJ wycofał jeden projekt uchwały, a trzy projekty zostały ściągnięte z porządku obrad przez 

RMJ. Za wyjątkiem dwóch projektów, pozostałe projekty zostały przyjęte przez RMJ. Cztery 

ze złożonych przez BMJ projektów trafiły pod obrady RMJ w 2019 roku.  

 

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

 

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

rozwoju programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym 

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

zostały podane definicje poszczególnych strategii, do których stosuje się przepisy tejże 

ustawy. Ustawa definiuje następujące strategie: długookresowa strategia rozwoju kraju, 

średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz inne strategie rozwoju odnoszące się do 

sektorów, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obszarów metropolitalnych 

i obszarów funkcjonalnych. W 2013 roku w trakcie prac związanych z aktualizacją Strategii 

Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 władze Miasta Jasła wielokrotnie 

i na różnych poziomach zgłaszały wniosek w zakresie połączenia Krosna i Jasła w jeden, tzw. 

rzeczywisty biegun wzrostu. Niestety, nawet wniosek grupy radnych Sejmiku WP, nie znalazł 

poparcia większości radnych podczas przyjmowania Strategii w sierpniu 2013 roku. 

W konsekwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 (RPO WP na lata 2014-2020) przyjęto zintegrowane podejście do rozwoju 

terytorialnego opierając się na 9 rzeczywistych biegunach wzrostu określonych w Strategii. 

Obszary te zostały zdefiniowane, jako Miejskie Obszary Funkcjonalne, dla których 

przewidziano preferencje w postaci dedykowanych konkursów. 

 

W związku z faktem, że Miasto Jasło nie uzyskało statusu MOF – Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, Burmistrz Miasta Jasła nie był umocowany prawnie do opracowania 

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

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej BMJ przy pomocy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Jasła 
realizował uchwały podjęte przez RMJ w 2018 r. w sposób określony uchwałami. W 2018 roku RMJ obradowała na 16 sesjach i podjęła 181 
uchwał. Wśród podjętych przez RMJ uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 
Podjęte przez RMJ uchwały BMJ zgodnie z art 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym 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 dwóch uchwał (Nr LX/623/2018 z dnia 29.01.2018 r. 
i Nr LXV/670/2018 z dnia 28.05.2018 r.), a w pozostałych organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym 
samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta, tj. BMJ wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami 
i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał RMJ zawiera poniższa Tabela. 
 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ JASŁA PODJĘTYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r. 

Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

1. 
 

LIX/614/2018 przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 
2014 – 2020. 

10.01.2018 r. Zrealizowano projekt I-29 Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle: wykonano 
wybieg dla psów przy ul. Konopnickiej. 
 

2. 
 

LIX/615/2018 zamiaru przekształcenia SP 
nr 2 z O. Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej w Jaśle 
polegającego na przeniesieniu 
siedziby szkoły 
z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle 

10.01.2018 r. Uchwala została przekazana do wiadomości dyrektorowi szkoły. Burmistrz 
powiadomił wszystkich rodziców oraz Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia 
siedziby szkoły. 
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Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

na ul. Czackiego 2 w Jaśle. 

3. 
 

LX/616/2018 trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych 
placówek wychowania 
przedszkolnego 
i niepublicznych szkół 
podstawowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania 
i wykorzystania tych dotacji. 

29.01.2018 r. Uchwała została przekazana do wszystkich placówek niepublicznych dotowanych 
przez Miasto Jasło. Zgodnie z jej zapisami przekazywana jest comiesięczna 
dotacja dla placówek niepublicznych oraz rozliczanie roczne dotacji.  

4. 
 

LX/617/2018 przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta 
Jasła w 2018 roku. 

29.01.2018 r. Na terenie Miasta Jasła w 2018 r. były systematycznie realizowane wszystkie 
zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności określone w programie. 

5. 
 

LX/618/2018 przyjęcia zasad i trybu 
prowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących 
Miasta Jasła. 

29.01.2018 r. Uchwała reguluje procedurę wszczynania, prowadzenia i ogłaszania wyników 
konsultacji społecznych. Wprowadza regulamin portalu elektronicznego pn. 
Miejski System Konsultacji Społecznych.  

6. 
 

LX/619/2018 zmiany uchwały ustalającej 
zasady najmu i dzierżawy 
nieruchomości na okres 
dłuższy niż 3 lata. 

29.01.2018 r. Zaniechano waloryzacji czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych. 

7. 
 

LX/620/2018 wyrażenia zgody na wszczęcie 
procedury nadania Miastu 
Jasłu sztandaru oraz 
upoważnienia BMJ do podjęcia 
działań w tym celu. 
 

29.01.2018 r. Uchwała intencyjna dotycząca nadania Sztandaru Miasta Jasła. Umożliwiła 
zaprojektowanie sztandaru oraz zlecenie jego wykonania. Uchwała 
w realizacji do momentu podjęcia uchwały o nadaniu sztandaru.  
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Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

8. 
 

LX/621/2018 warunków i trybu 
przyznawania Jednorazowego 
Stypendium Artystycznego im. 
Jerzego „Dudusia” 
Matuszkiewicza oraz ustalania 
jego wysokości. 

29.01.2018 r. Uchwała regulująca tryb przyznawania jednorazowych stypendiów im. Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza, w związku z przekazaniem przez artystę środków na 
ten cel. Uchwałę zrealizowano. 

9. 
 

LX/622/2018 ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia 
Dziennym Domu Pomocy dla 
Osób Starszych w Jaśle. 

29.01.2018 r. Na podstawie uchwały wprowadzono zasady odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Jaśle. Uchwałę zrealizowano.  

10. 
 

LX/623/2018 zrzeczenia się odszkodowania 
za nieruchomości w pasie 
drogowym DW nr 992. 

29.01.2018 r. Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność Uchwały zgodnie 
z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 09.03.2018 r. znak: P-II.4131.2.32.2018. 
Przedmiot uchwały nie należał do kompetencji RMJ, tylko do BMJ. 

11. 
 

LX/624/2018 zwolnienia Dyrektora 
PM nr 2 w Jaśle z realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychow. i opiekuńczych 
w roku szkolnym 2017/18. 

29.01.2018 r. W arkuszu organizacji pracy PM nr 2 na rok szkolny 2017/2018 wprowadzono 
zmiany w przydziałach czynności nauczycieli, polegające na rozdysponowaniu 
godzin dydaktycznych pani dyrektor dla innych nauczycieli. 

12. 
 

LX/625/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r.  

29.01.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

13. 
 

LXI/626/2018 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP 
miasta Jasła dla obszaru 
Śródmieście. 

26.02.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

14. 
 

LXI/627/2018 uchwalenia MPZP miasta Jasła 
dla obszaru „Krasińskiego” 

26.02.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
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i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

15. 
 

LXI/628/2018 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie 
uchwalenia MPZP 
„GAMRAT – Nr 36” w Jaśle. 

26.02.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

16. 
 

LXI/629/2018 podziału Miasta Jasła na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym. 

26.02.2018 r. Miasto Jasło podzielone zostało na 3 okręgi oraz ustalone zostały ich numery 
i granice. W każdym okręgu wybieranych jest siedmiu radnych. 

17. 
 

LXI/630/2018 w przedmiocie 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w sprawie zmiany 
statutów osiedli utworzonych 
na terenie miasta Jasła. 

26.02.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez uwzględnienie wniosku RMJ 
o przeprowadzenie konsultacji – jak w tytule uchwały. Konsultacje były 
prowadzone w oparciu o Miejski System Konsultacji Społecznych oraz 
udostępnienie treści projektów statutów osiedli w siedzibach ich zarządów oraz 
w Urzędzie Miasta w Jaśle. 

18. 
 

LXI/631/2018 wysokości, zasad ustalania 
oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Miasta 
Jasła. 

26.02.2018 r. Uchwała wprowadza zasady przekazywania dotacji dla podmiotów prowadzących 
żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jasła. Uchwałę zrealizowano.  

19. 
 

LXI/632/2018 wyrażenia zgody na użycie 
herbu miasta Jasła. 

26.02.2018 r. W treści uchwały RMJ wyraziła zgodę na użycie Herbu Miasta Jasła na sztandarze 
Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uchwałę 
zrealizowano. 

20. 
 

LXI/633/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

26.02.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

21. LXI/634/2018 
 

uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

26.02.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 
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22. LXI/635/2018 
 

uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia SP 2 
z O. Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej w Jaśle 
polegającego na przeniesieniu 
siedziby szkoły 
z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle 
na ul. Czackiego 2 w Jaśle. 

26.02.2018 r. Uchwała została przekazana do wiadomości dyrektorowi szkoły, Burmistrz 
powiadomił wszystkich rodziców oraz Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia 
siedziby szkoły. 

23. LXI/636/2018 
 

nabycia na rzecz Miasta Jasła 
prawa własności i prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych 
w Jaśle obręb Nr 17 – „Bryły”. 

26.02.2018 r. Uchwała została zrealizowana w dniu 27.03.2018 r. Akt notarialny 
Rep A 1248/2018. 

24. LXI/637/2018 
 

przekształcenia 
samorządowego zakładu 
budżetowego – ZMKS 
w Jaśle poprzez likwidację 
w celu utworzenia spółki z o.o. 
z siedzibą w Jaśle. 

26.02.2018 r. 31.12.2018 r. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej został przekształcony 
w spółkę z o.o. o nazwie Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle. 

25. LXI/638/2018 
 

zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 

26.02.2018 r. Zatwierdzony został plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

26. LXII/639/2018 
 

podziału Miasta Jasła na stałe 
obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

19.03.2018 r. Miasto Jasło podzielone zostało na 27 stałych obwodów głosowania ustalone 
zostały ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

27. LXII/640/2018 
 

przekształcenia SP nr 2  
z O. Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej w Jaśle 

19.03.2018 r. Uchwała została przekazana dyrektorowi w celu podjęcia kroków 
przygotowujących szkołę na całkowite przeniesienie jej siedziby od 01.09.2019 r.  
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polegającego na przeniesieniu 
siedziby szkoły 
z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle 
na ul. Czackiego 2 w Jaśle oraz 
zmiany uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletniej SP nr 2 
im. M. Konopnickiej w Jaśle 
w ośmioletnią SP nr 2 
z O. Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej w Jaśle. 

28. LXII/641/2018 określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem 
prowadzącym jest Miasto 
Jasło. 

19.03.2018 r. Uchwała została przekazana do wiadomości dyrektorom szkół 
i przedszkoli. Zgodnie z jej zapisami zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne 
szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. 

29. LXII/642/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla WP na 
realizację zadania: „Budowa 
DW nr 992 Jasło – Granica 
Państwa na odcinku pomiędzy 
DK Nr 28 a DK Nr 73”. 
 

19.03.2018 r. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXIV/661/2018 RMJ z dnia 23 kwietnia 
2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi 
wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy DK Nr 28 
a DK Nr 73”. 
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30. LXII/643/2018 ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania 
i opieki w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto 
Jasło oraz wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego przez dzieci 
objęte wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat. 

19.03.2018 r. Uchwała została przekazana dyrektorom przedszkoli miejskich celem realizacji 
przyjętych postanowień. 

31. LXII/644/2018 podjęcia inwestycji 
wieloletniej pn.: „Przebudowa 
boiska treningowego przy ul. 
Śniadeckich w Jaśle” 
i wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego na jej realizację 
o wartości przekraczającej 
kwotę ustaloną na ten cel 
w budżecie miasta. 

19.03.2018 r. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W związku z nową edycją programu „Sportowa Polska” w roku 2019 została 
podjęta nowa uchwała oraz złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

32. LXII/645/2018 zaliczenia ulicy Rafineryjnej 
położonej w Jaśle na działkach 
o nr ewidencyjnych: 180 i 201 
w obrębie ewidencyjnym 13 – 
Wądoły do kategorii dróg 

19.03.2018 r.  Uchwała zrealizowana. Ulicę zaliczono do kategorii dróg gminnych. 
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gminnych. 

33. LXII/646/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

19.03.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jedn. organizacyjnych miasta Jasła. 

34. LXII/647/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

19.03.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 
2028. 

35. LXIII/648/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla WP na realizację zadania 
pn.: „Budowa nowego odcinka 
DW nr 992 w miejscowości 
Jasło”. 

23.03.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji. 

36. LXIII/649/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

23.03.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

37. LXIII/650/2018 o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia 
WPF Miasta Jasła na lata 
2018 – 2028. 

23.03.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 

38. LXIII/651/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości, zasad 
ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Miasta 
Jasła. 

23.03.2018 r. Zmiana dotyczy doprecyzowania zasad rozliczania dotacji. Zmianę wprowadzono 
w życie. 

39. LXIV/652/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta 

23.04.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Zmieniono zakres przedmiotowy 
podlegający opłacie oraz określono wysokość stawek opłat. 
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Jasła. 

40. LXIV/653/2018 wyrażenia zgody za zawarcie 
porozumienia z Gminą 
Tarnowiec dotyczącego 
realizacji zadania publicznego 
w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

23.04.2018 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miastu Jasło powierzono wykonanie zadania 
publicznego w zakresie organizacji i realizacji publicznego transportu zbiorowego 
na terenie gminy Tarnowiec. Porozumienie zostało zawarte do 31.12.2018 r. 
Miasto Jasło przedłożyło Gminie Tarnowiec rozliczenie przekazanej dotacji. 

41. LXIV/654/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 

23.04.2018 r. W związku z przejęciem zadań pomiędzy Miastem Jasłem a Gminą Tarnowiec 
dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla ZMKS 
w Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na terenie Gminy Tarnowiec. 

42. LXIV/655/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą 
Kołaczyce dotyczącego 
realizacji zadania publicznego 
w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

23.04.2018 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miastu Jasło powierzono wykonanie zadania 
publicznego w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie gminy Kołaczyce. Przejęcie zadania publicznego przez Miasto Jasło 
nastąpiło od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miasto Jasło przedłożyło Gminie 
Kołaczyce pisemną informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji. 

43. LXIV/656/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 
 

23.04.2018 r. W związku z przejęciem zadań pomiędzy Miastem Jasłem a Gminą Kołaczyce 
dotyczącym realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego wprowadzono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla ZMKS 
w Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kołaczyce. 

44. LXIV/657/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia 
z Gminą Dębowiec 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie 
lokalnego transportu 
zbiorowego. 

23.04.2018 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miastu Jasło powierzono wykonanie zadania 
publicznego w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie gminy Dębowiec. Porozumienie zostało zawarte na okres od 01.01.2018 r. 
do 30.06.2018 r. oraz na okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Wysokość oraz 
termin dopłaty Gminy Dębowiec została zmieniona Uchwałą Nr III/700/2018 RMJ 
z dnia 2 lipca 2018 r. Miasto Jasło przedłożyło Gminie Dębowiec pisemną 
informację o sposobie wykorzystania  otrzymanej dotacji. 
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45. LXIV/658/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 
 

23.04.2018 r. W związku z przejęciem zadań pomiędzy Miastem Jasłem a Gminą Dębowiec 
dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego wprowadzono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla ZMKS 
w Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na terenie Gminy Dębowiec, 
która została zmieniona uchwałą Nr LXVIII/701/2018 RMJ z dnia 2.07.2018 r. 

46. LXIV/659/2018 zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu 
komercyjnego. 

23.04.2018 r. W 2018 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym 
w wysokości 2 050 000,00 zł. 

47. LXIV/660/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Jasielskiego na 
realizację zadania: „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej 
w obrębie skrzyżowania 
z wysepką w ciągu drogi 
powiatowe Nr 1313 R – Jasło – 
ul. Mickiewicza na Osiedlu 
Gamrat”. 

23.04.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 15.563,14 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 

48. LXIV/661/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla WP na 
realizację zadania: „Budowa 
drogi wojewódzkiej nr 992 
Jasło – Granica Państwa na 
odcinku pomiędzy DK Nr 28 
a DK Nr 73”. 
 

23.04.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji. W roku 2018 udzielono dla Województwa 
Podkarpackiego z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. pomoc finansową w kwocie 
47.906,29 zł.  

49. LXIV/662/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

23.04.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 
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50. LXIV/663/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

23.04.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 

51. LXIV/664/2018 wyrażenia woli podjęcia 
działań mających na celu 
pozyskania środków 
finansowych na rzecz Miasta 
Jasła. 

23.04.2018 r. Przygotowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w MPGK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jaśle wraz z niezbędnymi materiałami 

52. LXIV/665/2018 wyrażenia zgody na użycie 
herbu miasta Jasła. 

23.04.2018 r. W treści uchwały RMJ wyraziła zgodę na wykorzystanie Herbu Miasta Jasła w logo 
jasielskiego oddziału PTTK. Uchwałę zrealizowano.  

53. LXIV/666/2018 wyrażenia zgody na użycie 
herbu miasta Jasła. 

23.04.2018 r. W treści uchwały RMJ wyraziła zgodę na wykorzystanie Herbu Miasta Jasła na 
sztandarze ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. Uchwałę zrealizowano.  

54. LXV/667/2018 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP 
miasta Jasła dla obszaru 
„Dzielnica przemysłowo – 
składowa – osiedle 
Brzyszczki”. 

28.05.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

55. LXV/668/2018 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie MPZP 
miasta Jasła – „Warzyce I – Nr 
38”. 

28.05.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

56. LXV/669/2018 uchwalenia zmiany MPZP 
„Grunwaldzka – Floriańska” – 
Nr 50. 

28.05.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

57. LXV/670/2018  uchwalenia MPZP miasta Jasła 
dla obszaru „Gamrat – część 
północna”. 
 

28.05.2018 r. Wojewoda Podkarpacki Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-II.4131.2.149.2018 
z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdził nieważność Uchwały  w związku z naruszeniem 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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58. LXV/671/2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany MPZP 
„GAMRAT” – Nr 36” w Jaśle. 

28.05.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

59. LXV/672/2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MPZP miasta 
Jasła dla obszaru „Leśna”. 

28.05.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

60. LXV/673/2018 przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła. 

28.05.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

61. LXV/674/2018 uchylająca uchwałę w sprawie 
wyposażenia SP nr 11 w Jaśle 
w obiekt sportowy położony 
w Jaśle w Obrębie nr 18 – 
„Gamrat”.  

28.05.2018 r. Uchwała została przekazana dyrektorowi szkoły do wiadomości. 
 

62. LXV/675/2018 uchwalenia statutów osiedli 28.05.2018 r. Uchwalone zostały statuty osiedli Miasta Jasła. 
 

63. LXV/676/2018 nabycia na rzecz Miasta Jasła 
prawa własności 
nieruchomości położonej 
w Jaśle obręb 
Nr 23 – „Warzyce”. 

28.05.2018 r. Uchwała została zrealizowana w dniu 23.07.2018 r. Akt notarialny Rep A 
3956/2018. 

64. LXV/677/2018 nabycia na rzecz Miasta Jasła 
prawa własności 
nieruchomości położonej 
w Jaśle obręb 
Nr 7 – „Południe”. 
 

28.05.2018 r. Uchwała została zrealizowana w dniu 06.09.2018 r. Akt notarialny Rep A 
4199/2018. 
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65. LXV/678/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Jasielskiego na 
realizację zadania: „Budowa 
chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1313R Jasło – 
ul. Mickiewicza”. 

28.05.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 108.837,78 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 

66. LXV/679/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Jasielskiego na 
realizację zadania: „Remont 
chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1313R Jasło – 
ul. Mickiewicza na Os. 
Gamrat”. 

28.05.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 13.693,59 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 
 

67. LXV/680/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Jasielskiego na 
realizację zadania: „Budowa 
chodnika w ciągu DP Nr 1851R 
Jasło – ul. Sobniowska”. 

28.05.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 30.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 
 

68. LXV/681/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Jasło na realizację 
zadania: „Przebudowa drogi 
położonej na działkach 
o nr ewidencyjnych: 656, 701 
w miejscowości Kowalowy 
realizowanej w ramach 
zadania pn.: „Przebudowa 
drogi na Witosa nr ewid. 
637/3 w km 0+000 – 0+950 
w miejscowości Kowalowy”. 

28.05.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 43.315,53 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 
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69. LXV/682/2018 dopłat w 2018 r. dla 
gospodarstw domowych 
stanowiących taryfową Grupę 
A odbiorców usług określoną 
w taryfach dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

28.05.2018 r. Uchwała zrealizowana - dopłata dla gospodarstwa domowego w wysokości 0,22 
zł brutto do 1 m3 dostarczanej wody i 0,76 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych 
ścieków, mająca zastosowanie w okresie od 29.05.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Dopłata była przekazywana MPGK Sp. z o.o. w Jaśle w miesięcznych ratach. 

70. LXV/683/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia 
z Gminą Jasło dotyczącego 
realizacji zadania publicznego 
zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 

28.05.2018 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miastu Jasło powierzono wykonanie zadania 
publicznego w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie gminy Jasło. Przejęcie zadania publicznego, określonego porozumieniem, 
nastąpiło od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miasto Jasło przedłożyło Gminie 
Jasło pisemną informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji. 

71. LXV/684/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle 

28.05.2018 r. W związku z przejęciem zadań pomiędzy Miastem Jasło a Gminą Jasło 
dotyczącym realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego wprowadzono stawkę jednostkowa dotacji przedmiotowej dla ZMKS 
w Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na terenie Gminy Jasło. 

72. LXV/685/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

28.05.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

73. LXV/686/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

28.05.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 

74. LXVI/687/2018 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miasta Jasła za 
rok 2017 wraz ze 
sprawozdaniem w wykonania 
budżetu Miasta Jasła 
za 2017 r. 

11.06.2018 r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2017 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. nie podlega dalszej 
realizacji. 
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75. LXVI/688/2018 absolutorium dla BMJ 
z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2017 r. 

11.06.2018 r. Rada Miejska Jasła, wyrażając swoją wolę, udzieliła Burmistrzowi Miasta Jasła 
absolutorium z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2017 rok. 

76. LXVI/689/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

11.06.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

77. LXVI/690/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

11.06.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 

78. LXVII/691/2018 zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Lokalnego 
Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w Mieście Jaśle. 

18.06.2018 r. Na podstawie niniejszej uchwały zostały przyznane stypendia Burmistrza dla 
uczniów szkół podstawowych. 
 

79. LXVII/692/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

18.06.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

80. LXVIII/693/2018 
 

oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła 
oraz obowiązujących na 
terenie miasta Jasła MPZP. 

02.07.2018 r. Wyniki analizy stanowią podstawę do podejmowania działań w sprawie zmiany 
MPZP i Studium. 

81. LXVIII/694/2018 
 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie Miasta Jasła. 

02.07.2018 r. W trakcie realizacji. Uchwała dostosowała zasady selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych określone w regulaminie do nowych zasad określonych 
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
 

82. LXVIII/695/2018 
 

określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania 

02.07.2019 r. W trakcie realizacji. Uchwała dostosowała zasady selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych określone w przedmiotowej uchwale do nowych zasad 
określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 
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odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych 
odpadów. 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

83. LXVIII/696/2018 
 

udzielenia dotacji Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Jaśle. 

02.07.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Jaśle na zakup sprzętu medycznego.  

84. LXVIII/697/2018 
 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości, zasad 
ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Miasta 
Jasła. 

02.07.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie możliwości zawierania 
porozumień z gminami z terenu, których dzieci przebywają w żłobkach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła.  

85. LXVIII/698/2018 
 

ustalenia zasad usytuowania 
na terenie Miasta Jasła miejsc 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

02.07.2018 r. Bieżąca realizacja uchwały przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odnośnie weryfikacji punktów sprzedaży względem obiektów 
chronionych w postępowaniu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

86. LXVIII/699/2018 
 

ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Jasła. 

02.07.2018 r. Bieżąca realizacja uchwały w zakresie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

87. LXVIII/700/2018 
 

o zmianie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą 
Dębowiec dotyczącego 
realizacji zadania publicznego 
w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

02.07.2018 r. Pokrycie kosztów realizacji przyjętego zadania publicznego w zakresie organizacji 
i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dębowiec 
nastąpiło z dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów na trasach przewozu 
realizowanych na terenie Gminy Dębowiec przez ZMKS oraz dopłaty Gminy 
Dębowiec w wysokości 45 000,00 zł. Dopłata do kosztów realizacji powierzonego 
zadania została zrealizowana w terminie do 30.08.2018 r. 
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88. LXVIII/701/2018 
 

o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 

02.07.2018 r.  Uchwała zrealizowana. Wprowadzono stawkę jednostkową dotacji 
przedmiotowej dla ZMKS w Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na 
terenie Gminy Dębowiec. 

89. LXVIII/702/2018 
 

zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

02.07.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

90. LXVIII/703/2018 
 

przystąpienia do sporządzenia 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 
2014 – 2023. 

02.07.2018 r. Uchwała była niezbędna w celu aplikowania o środki z RPO WP na lata 2014-2020 
w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Uchwała została 
zrealizowana: Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2023 został 
opracowany i przyjęty przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr LXIX/715/2018. 

91. LXVIII/704/2018 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Jasła. 

02.07.2018 r. Wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone w związku ze zmianą przepisów. 
 

92. LXIX/705/2018 realizacji zadania pn. 
„Modernizacja i rozbudowa 
PSZOK w Jaśle przy 
ul. Żniwnej”. 

26.07.2018 r. W trakcie realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek 
uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na poz. Nr 4 listy rankingowej 
opublikowanej przez NFOŚiGW. Lista zwiera 21 pozycji.  

93. LXIX/706/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

26.07.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

94. LXIX/707/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

26.07.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 2028. 
 

95. LXIX/708/2018 nabycia na rzecz Miasta Jasła 
prawa własności 
nieruchomości położonej w 
Jaśle, Obręb Nr 23 – Warzyce. 

26.07.2018 r. Uchwała została zrealizowana w dniu 05.12.2018 r. Akt notarialny Rep A 
5642/2018. 

96. LXIX/709/2018 budżetu obywatelskiego 
Miasta Jasła. 

26.07.2018 r. Zrealizowano następujące czynności:  
1) Nabór wniosków. Złożono 34 wnioski. 
2) Ocena merytoryczna wniosków przez Zespół Oceniający. 24 wnioski – ocena 
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pozytywna. 
3) Przeprowadzono głosowanie w dniach: 21.11.2018 r – 05.12.2018 r. Łącznie 
głosowało 2.343 osoby, które łącznie oddały 4.691 głosów.  
4) 13 grudnia 2018 roku zawieszono 1.212 głosów, które wzbudziły wątpliwości. 
5) Po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu kontrolnego, BMJ w dniu 28.12.2018 
roku zawiadomił PR w Jaśle o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez 
nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych. 

97. LXIX/710/2018 upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie 
miasta Jasła na 2018 r. 
dotycząca zadania pod nazwą: 
sporządzenie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła. 

26.07.2018 r.  Podpisano umowę na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

98. LXIX/711/2018 upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie 
miasta Jasła na 2018 r. 
dotyczącą zadania pod nazwą: 
sporządzenie zmiany MPZP 
„GAMRAT – Nr 36” w Jaśle. 

26.07.2018 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu zmiany MPZP „GAMRAT – Nr 36” 
w Jaśle. 

99. LXIX/712/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powierzającego 
Miastu Jasłu przez Gminę 
Tarnowiec zadania z zakresu 

26.07.2018 r. W treści uchwały RMJ wyraziła zgodę na zawarcie z Gminą Tarnowiec 
porozumienia w sprawie zapewniania tymczasowego miejsca w schronisku dla 
bezdomnych dla mieszkańców Gminy Tarnowiec. Uchwałę zrealizowano. 
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pomocy społecznej. 

100. LXIX/713/2018 podjęcia inwestycji 
wieloletniej pn.: „Budowa 
infrastruktury lekkoatletycznej 
w Jaśle” i wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego na jej realizację 
o wartości przekraczającej 
kwotę ustaloną na ten cel 
w budżecie miasta. 

26.07.2018 r. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

101. LXIX/714/2018 w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Miasta 
Jasła. 

26.07.2018 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, 6 sierpnia 2018 roku, poz. 3422. 

102. LXIX/715/2018 przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 
2014 – 2023. 

26.07.2018 r. Rozpoczęto realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 
2023 przez wydziały merytoryczne UM w Jaśle. Zrealizowano następujące 
działania w ramach poszczególnych projektów: 
Projekt S-21 – Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle: opracowano 
studium wykonalności, strategię biznesową oraz plan wykorzystania 
infrastruktury Inkubatora. Opracowano projekt budowlany i rozpoczęto roboty 
budowlane. Złożono wniosek, który został wybrany do dofinansowania ze 
środków RPO WP na lata 2014-2020. Jest to projekt infrastrukturalny. 
Projekt I-1 Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO: zagospodarowano 
otoczenie dworca przy ul. Metzgera. Wykonano projekt budowlany przebudowy 
części pomieszczeń budynku dworca z przeznaczeniem na toaletę dla 
podróżnych. 
Projekt I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: złożono wniosek o dofinansowanie 
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do RPO WP, opracowano dokumentację projektową, studium wykonalności, 
koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placu Inwalidów wraz z pasażem 
oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, koncepcję utworzenia Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle oraz wykonano projekt budowalny, 
wykonano dokumentację projektową ścieżek rowerowych. Zgodnie z uchwałą 
Zarządu Woj. Podkarpackiego (WP) wniosek został wybrany do dofinansowania 
ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 
I-3 Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej 
w Jaśle: wykonano dokumentację techniczną. 
I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat: wykonano podział geodezyjny działek, 
aktualizację dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty 
przygotowawcze pod budowę drogi na odcinku około 400 m. Złożono wniosek 
o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek jest 
w trakcie oceny. W 2019 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę 
drogi. 

103. LXX/716/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad 
finansowania przez Gminę 
Jasło opieki zapewnianej 
w żłobkach lub klubach 
dziecięcych działających na 
obszarze Miasta Jasła. 

27.08.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie. 
 

104. LXX/717/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad 
finansowania opieki 
zapewnianej w żłobkach lub 
klubach dziecięcych 
działających na obszarze 

27.08.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie. 
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Miasta Jasła, przez Gminę 
Dębowiec. 

105. LXX/718/2018 upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie 
miasta Jasła na 2018 r. 
dotyczącą zadania pod nazwą: 
sporządzenie MPZP miasta 
Jasła dla obszaru „Leśna”. 

27.08.2018 r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu MPZP miasta Jasła dla obszaru 
„Leśna”. 

106. LXX/719/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Brzyska 
dotyczącego realizacji zadania 
publicznego w zakresie 
lokalnego transportu 
zbiorowego. 

27.08.2018 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miastu Jasło powierzono wykonanie zadania 
publicznego w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie gminy Brzyska. Przejęcie zadania publicznego przez Miasto Jasło nastąpiło 
od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miasto Jasło przedłożyło Gminie Brzyska 
pisemną informację o sposobie wykorzystania  otrzymanej dotacji. 

107. LXX/720/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 

27.08.2018 r. W związku z przejęciem zadań pomiędzy Miastem Jasłem a Gminą Brzyska 
dotyczącym realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego wprowadzono stawkę jednostkowa dotacji przedmiotowej dla ZMKS 
Jaśle do kosztu usługi przewozów pasażerskich na terenie Gminy Brzyska. 

108. LXX/721/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

27.08.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

109. LXX/722/2018 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XXXVII/318/2008 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 29 
września 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła dla obszaru 
– „Gądki” – Nr 40. 

27.08.2018 r. Wycofano z obiegu prawnego. 
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110. LXX/723/2018 w sprawie uchylenia Uchwały  
Nr XXI/247/2000 RMJ z dnia 
19 czerwca 2000 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła. 

27.08.2018 r. Wycofano z obiegu prawnego. 

111. LXX/724/2018 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XXVII/260/96 RMJ z dnia  
1 lipca 1996 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia 
MPZP miasta Jasła. 

27.08.2018 r. Wycofano z obiegu prawnego. 

112. LXX/725/2018 w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła. 

27.08.2018 r. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. 

113. LXX/726/2018 w sprawie uchwalenia MPZP 
miasta Jasła dla obszaru 
„Metzgera – Kolejowa”. 

27.08.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

114. LXX/727/2018 utworzenia w Szpitalu 
Specjalistycznym w Jaśle 
obwodów głosowania 
w wyborach do RMJ, Rady 
Powiatu w Jaśle i Sejmiku WP 
oraz wyborów BMJ, 
zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r. 

27.08.2018 r. W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle utworzone zostały obwody głosowania. 
 

115. LXX/728/2018 określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

27.08.2019 r. Uchwała została przekazana do wiadomości dyrektorom szkół i przedszkoli 
miejskich. Zapisy uchwały zostały uwzględnione w arkuszach organizacyjnych na 
rok szkolny 2018/2019. 
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godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono 
stanowisko kierownicze 
w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto 
Jasło. 

116. LXX/729/2018 zwolnienia Dyrektor PM nr 6 w 
Jaśle z realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2018/19. 

27.08.2018 r. W arkuszu organizacji pracy PM nr 6 na rok szkolny 2018/2019 wprowadzono 
zmiany w przydziałach czynności nauczycieli, polegające na rozdysponowaniu 
godzin dydaktycznych pani dyrektor dla innych nauczycieli. 
 

117. LXX/730/2018 w sprawie zwolnienia Dyrektor 
ZSM nr 3 w Jaśle z realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2018/2019. 

27.08.2018 r. W arkuszu organizacji pracy ZSM nr 3 na rok szkolny 2018/2019 wprowadzono 
zmiany w przydziałach czynności nauczycieli, polegające na rozdysponowaniu 
godzin dydaktycznych pani dyrektor dla innych nauczycieli. 
 

118. LXX/731/2018 powołania Rady Muzeum przy 
Muzeum Regionalnym w Jaśle. 

27.08.2018 r. Uchwała uchylona Uchwałą RMJ Nr LXX/731/2018 z dnia 27.08.2018 r. 
Obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr LXXII/751/2018 z dnia 24.09.2018 r. 
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle. 

119. LXX/732/2018 wyrażenia zgody na wynajem 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na okres 
dłuższy niż 3 lata. 
 

27.08.2018 r. W dniu 05.10.2018 r. została zawarta umowa najmu nieruchomości przy 
ul. Wincentego Pola 41 na okres 10 lat. 
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120. LXX/733/2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym 
działek położonych w Jaśle, 
obręb Nr 23 – Warzyce. 

27.08.2018 r. Uchwała zrealizowana 07.11.2018 r. Akt notarialny Rep A 5166/2018. 

121. LXX/734/2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym 
działek położonych w Jaśle, 
obręb Nr 2 – Ulaszowice. 

27.08.2018 r. Uchwała została zrealizowana 25.10.2018 r. Akt notarialny Rep A 6400/2018 oraz 
Akt notarialny Rep A 6407/2018. 

122. LXX/735/2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie przetargowym działki 
położonej w Jaśle 
obręb Nr 9 – Górka. 

27.08.2018 r. Uchwała została zrealizowana 15.03.2018 r. Akt notarialny Rep A 1458/2019. 

123. LXX/736/2018 nazwania ulicy w mieście Jaśle 
 

27.08.2018 r. Uchwała została zrealizowana 15.10.2018 r.  

124. LXXI/737/2018 realizacji zadania pn.: 
Rozbudowa ulicy 
Gorajowickiej. 

13.09.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji. Roboty budowlane zostaną zakończone w 2019 r. 

125. LXXI/738/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

13.09.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

126. LXXI/739/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

13.09.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 – 202. 

127. LXXII/740/2018 w sprawie ogłoszenia teksu 
jednolitego uchwały 
w sprawie MPZP m. Jasła dla 
obszaru „DZIELNICA 
PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWA 
– CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” 
(obejmującego tereny między 

24.09.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 
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potokiem Warzyckim, a koleją 
oraz ulicą KG1, w liniach 
rozgraniczających, od mostu 
na rzece Jasiołce do ulicy 
Bieszczadzkiej). 

128. LXXII/741/2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła. 

24.09.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

129. LXXII/742/2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MPZP miasta 
Jasła dla obszaru 
„Rafineria – ulica 3 Maja”. 

24.09.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

130. LXXII/743/2018 przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasło. 

24.09.2018 r. Procedura realizowana zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

131. LXXII/744/2018 uchwalenia zmiany MPZP 
miasta Jasła dla obszaru 
Śródmieście. 

24.09.2018 r. Prawo miejscowe. MPZP to dokument, który precyzyjnie określa przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 

132. LXXII/745/2018 udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Jasielskiego na 
realizację zadania: „Remont 
DP Nr 1313R Jasło – Błażkowej 
– Jodłowa”. 

24.09.2018 r. Udzielono z budżetu Miasta Jasła na 2018 r. dla Powiatu Jasielskiego pomoc 
finansową w kwocie 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc została 
przekazana i rozliczona. 

133. LXXII/746/2018 realizacji projektu pn. 
„Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła 

24.09.2018 r. Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 
Projekt 3.3.1” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do 
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w domach prywatnych na 
terenie gmin należących do 
ZGDW – Projekt 3.3.1”. 

dofinansowania ze środków EFRR. Planowany okres realizacji inwestycji: lata 
2019 - 2021. 

134. LXXII/747/2018 realizacji projektu pn. 
„Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła 
w domach prywatnych na 
terenie gmin należących do 
ZGDW – Projekt 3.3.2”. 

24.09.2018 r. Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 
Projekt 3.3.2” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do 
dofinansowania ze środków EFRR. Planowany okres realizacji inwestycji: lata 
2019 - 2021. 

135. LXXII/748/2018  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
„Rocznego 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 2018 rok. 

24.09.2018 r. Zmiana uchwały dotyczyła wyodrębnienia środków oraz wprowadzenia nowego 
zadania pn. „działania ratowniczo – gaśnicze oraz ochrona przeciwpożarowa” 
w związku z realizacją zadań przez jednostki OSP z terenu Miasta Jasła. Uchwałę 
zrealizowano.  

136. LXXII/749/2018  zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

24.09.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

137. LXXII/750/2018  o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta jasła 
na lata 2018 – 2028. 

24.09.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018 - 2028. 
 

138. LXXII/751/2018 powołania Rady Muzeum przy 
Muzeum Regionalnym w Jaśle. 

24.09.2018 r. W skład Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle wchodzi 5 osób, 
powołanych na 4 letnią kadencję. Rada działa społecznie. Obowiązkiem Rady 
Muzeum jest zatwierdzanie planów finansowych i sprawozdań rocznych, a także 
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ocena merytoryczna działalności muzeum. Rada odbywa posiedzenia 
w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż raz w roku). 

139. LXXII/752/2018 wskazania trzech 
przedstawicieli spośród 
radnych RMJ do Zespołu ds. 
Wspierania Inicjatyw 
Społecznych Miasta Jasła, do 
oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

24.09.2018 r. W treści uchwały RMJ wskazała trzech przedstawicieli, którzy wzięli udział 
w pracach zespołu oceniającego wnioski, jakie wpłynęły do realizacji w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

140. LXXIII/753/2018 wyrażenia zgody na realizacje 
projektu partnerskiego pn. 
„Promocja kultury lokalnej 
i historii Miasta Jasła, 
Truskawca, Sambora oraz 
Grodna”. 

29.10.2018 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Promocja kultury lokalnej 
i historii Miasta Jasła, Truskawca, Sambora oraz Grodna”. Wniosek nie uzyskał 
dofinansowania. 

141. LXXIII/754/2018 upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie 
miasta Jasła na 2018 r. 
dotyczącą zadnia pod nazwą 
„Tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 
w Jaśle”. 

29.10.2018 r. Uchwała miała na celu możliwość ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia robót 
budowlanych w budynku przeznaczonym na Inkubator Przedsiębiorczości w roku 
2018. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na rok 2019. 
 

142. LXXIII/755/2018 wyrażenia zgody na realizację 
projektu pn. „Tworzenie 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości w Jaśle”. 

29.10.2018 r. Opracowano studium wykonalności, strategię biznesową oraz plan wykorzystania 
infrastruktury inkubatora. Opracowano projekt budowlany wraz z projektami 
branżowymi i projekt zagospodarowania części podwórka przyległego do 
inkubatora. Pod koniec 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. W kwietniu 2019 r. 
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zakończono I etap robót budowlanych wraz z konstrukcją szkieletu szybu 
windowego. Złożono wniosek, który został wybrany do dofinansowania ze 
środków RPO WP na lata 2014-2020.  

143. LXXIII/756/2018 opłaty od posiadania psa. 29.10.2018 r. Podjęcie uchwały stanowi podstawę do poboru w 2019 r. opłaty od posiadania 
psów, z której dochody w budżecie Miasta Jasła zaplanowano w wysokości 
30.000,00 zł.  

144. LXXIII/757/2018 nadania tytułu „Honorowy 
Obywatel Miasta Jasła”. 

29.10.2018 r. Nadany został tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” Panu Karolowi Głowie. 

145. LXXIII/758/2018 nadania tytułu „Honorowy 
Obywatel Miasta Jasła”. 

29.10.2018 r. Nadany został tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” Panu Stanisławowi 
Zublowi. 

146. LXXIII/759/2018 nadania tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Jasła”. 

29.10.2018 r. Nadany został tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” Panu Stanisławowi Zającowi. 

147. LXXIII/760/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

29.10.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

148. LXXIII/761/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

29.10.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018-2028 
 

149. LXXIII/762/2018 przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Jasła. 

29.10.2018 r. Uchwała zrealizowana - przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła. Realizacja obowiązku 
wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

150. LXXIV/763/2018 Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 r. 

14.11.2018 r. Bieżąca realizacja zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki 
we współpracy z podmiotami wpisanymi do Programu. 

151. LXXIV/764/2018 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad 
finansowania opieki 

14.11.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie. 
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zapewnianej w żłobkach lub 
klubach dziecięcych 
działających na obszarze 
Miasta Jasła, przez Gminę 
Osiek Jasielski. 

152. LXXIV/765/2018 zmieniająca uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu pn. 
„Tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 
w Jaśle”. 

14.11.2018 r. Zmiana uchwały dotyczyła doprecyzowania pokrycia środków z działu 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z tytułu 
najmu lokali. 

153. LXXIV/766/2018 zmieniająca uchwałę w 
sprawie upoważnienia BMJ do 
zaciągnięcia zobowiązań 
finansowych przekraczających 
kwotę ustaloną w budżecie 
miasta Jasła na 2018 r. 
dotyczącą zadania pod nazwą 
„Tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 
w Jaśle”. 

14.11.2018 r. Zmiana uchwały dotyczyła doprecyzowania pokrycia środków z działu 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z tytułu 
najmu lokali. 

154. LXXIV/767/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

14.11.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

155. LXXIV/768/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia projektu 
Regulaminu dostarczania 
wody o odprowadzania 
ścieków na terenie 
Miasta Jasła. 

14.11.2018 r. Uchwała zrealizowana - zmiana Uchwały Nr LXXIII/762/2018 z dnia 29.10.2018 r. 
poprzez zmianę zapisu określającego dzień wejścia uchwały w życie. 
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Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

156. I/1/2018 wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jasła. 

19.11.2018 r. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła wybrany został radny Rak Henryk. 

157. II/2/2018 wyboru 
Wiceprzewodniczących RMJ. 
 

04.12.2018 r. Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła wybrani zostali radni: Dybaś 
Andrzej i Polak Lech. 

158. II/3/2018 powołania Komisji Rewizyjnej 
RMJ i ustalenia przedmiotu jej 
działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Jasła i ustalony został 
przedmiot jej działania. 

159. II/4/2018  powołania Komisji Finansowo-
Budżetowej RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła i ustalony 
został przedmiot jej działania. 

160. II/5/2018 powołania Komisji Spraw 
Społecznych RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalony 
został przedmiotu jej działania. 

161. II/6/2018 powołania Komisji Rozwoju, 
Gospodarki Komunalnej 
i Komunikacji RMJ i ustalenia 
przedmiotu jej działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady 
Miejskiej Jasła i ustalony został przedmiot jej działania. 

162. II/7/2018 powołania Komisji 
Samorządowo – Statutowej 
RMJ i ustalenia przedmiotu jej 
działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisja Samorządowo – Statutowa Rady Miejskiej Jasła 
i ustalony został przedmiot jej działania. 
 

163. II/8/2018  powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji RMJ 
i ustalenia przedmiotu jej 
działania. 

04.12.2018 r. Powołana została Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Jasła 
i ustalony został przedmiot jej działania. 

164. II/9/2018 ustalenia wynagrodzenia dla 
BMJ. 
 

04.12.2018 r. Wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone w związku z rozpoczęciem nowej 
kadencji. 
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Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
uchwały 

Sposób realizacji 

165. II/10/2018 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”. 

04.12.2018 r. Uchwała reguluje sposób realizacji zadań z zakresu działalności pożytku 
publicznego przez organizacje społeczne w latach 2019 – 2021. Uchwała będzie 
realizowana w latach 2019 – 2021.  

166. II/11/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

04.12.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

167. II/12/2018 wyrażenia zgody na realizację 
projektu pn. „Tworzenie 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości w Jaśle”. 

04.12.2018 r. Uchwała dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.  
W związku z podjęciem niniejszej uchwały straciła moc Uchwała 
Nr LXXIII/755/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz Uchwała Nr 
LXXIV/765/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. 

168. II/13/2018 przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Jasła. 

04.12.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji – przyjęto regulamin określający prawa 
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Jasła. Obowiązek 
przyjęcia regulaminu wynika z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

169. III/14/2018 ustalenia stawek 
jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla MOSiR  
w Jaśle. 

13.12.2018 r. Uchwała realizowana jest od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z uchwałą oraz 
harmonogramem udostępnienia obiektów jest przekazywana w okresach 
miesięcznych dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Jaśle. 

170. III/15/2018 wyrażenia zgody na wynajem 
nieruchomości w trybie 

13.12.2018 r. 23.01.2019 r. została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Kadyiego 14 na okres 5 lat. 



Strona 39 z 160 
 

 

 

Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie: Data podjęcia 
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bezprzetargowym na okres 
dłuższy niż 3 lata. 

171. III/16/2018 Wieloletniego programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Miasta Jasła 
na lata 2019 – 2023. 

13.12.2018 r. Uchwała realizowana jest w 2019 roku w zakresie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Jasła 
 

172. III/17/2018 ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
ZMKS w Jaśle. 

13.12.2018 r. Uchwała zrealizowana. Przekazano jednostkową dotację przedmiotową dla ZMKS 
w Jaśle do usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta 
Jasła. 

173. III/18/2018 realizacji zadania pn.: Budowa 
drogi 5KDZ – kontynuacja. 

13.12.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. 

174. III/19/2018 dopłat w 2019 r. dla 
gospodarstw domowych 
stanowiących taryfową Grupę 
A odbiorców usług określoną 
w taryfach dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

13.12.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji bieżącej - dopłata dla gospodarstwa domowego 
w wysokości 0,22 zł brutto do 1 m3 dostarczanej wody i 0,76 zł brutto do 1 m3 
odprowadzanych ścieków. Dopłata jest przekazywana MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 
w miesięcznych ratach. 

175. III/20/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
„Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Jasła 
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 

13.12.2018 r. Uchwała dotyczy wprowadzenia dodatkowych środków na zadaniu pn. „Pomoc 
społeczna” w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Podkarpackiego 
środków na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych . 
Uchwałę zrealizowano.  
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pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2018 rok”. 

176. III/21/2018 podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy 
społecznej przez osoby objęte 
wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole 
i w domu”” na lata 2019 – 
2023 oraz określenia zasad 
zwrotu wydatków na posiłek 
i świadczenie rzeczowe. 

13.12.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez określenie kryterium dochodowego dla 
podmiotów korzystających z programu „Posiłek w szkole i w domu”.  

177. III/22/2018 przyjęcia „Wieloletniego 
programu osłonowego Miasta 
Jasła w zakresie udzielenia 
pomocy dzieciom i uczniom 
z terenu Miasta Jasła w formie 
posiłku na wniosek dyrektora 
przedszkola lub szkoły na lata 
2019 – 2023”. 

13.12.2018 r. Uchwałę zrealizowano poprzez określenie kręgu podmiotów uprawnionych do 
korzystania z wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie 
udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na 
wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2019 – 2023. 

178. III/23/2018 zmiany budżetu miasta Jasła 
na 2018 r. 

13.12.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta Jasła. 

179. III/24/2018 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia WPF Miasta Jasła 
na lata 2018 – 2028. 

13.12.2018 r. Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok zostały 
uwzględnione w WPF Miasta Jasła na lata 2018-2028. 

180. III/25/2018 powierzenia BMJ realizacji 
zadania polegającego na 
złożeniu wniosku 
o dofinansowanie w ramach 

13.12.2018 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek w trakcie oceny 
przez NFOŚiGW. 
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konkursu 
61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – 
GEPARD II. DOTACJA 
w ramach programu 
priorytetowego GEPARD II – 
transport niskoemisyjny Część 
2) Strategia rozwoju 
elektromobilności. 
 

181. III/26/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przekształcenia 
samorządowego zakładu 
budżetowego – ZMKS 
w Jaśle poprzez likwidację 
w celu utworzenia 
Spółki z o.o. w Jaśle. 
 

13.12.2018 r. 31.12.2018 r. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej został przekształcony 
w spółkę z o.o. o nazwie Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle. 
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4. Gospodarowanie mieniem komunalnym 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego jest podsumowaniem Informacji o stanie mienia 

komunalnego Miasta Jasła za okres 01.01.2018 -31.12.2018 dołączonej do sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2018 rok. Podsumowanie zawiera następujące dane wg stanu na 

31.12.2018 r.: 

4.1. Majątek trwały i obrotowy 

 

Rodzaj majątku Wartość brutto 
[tys. zł] 

Majątek całkowity Miasta Jasła, 
w tym: 

466.992 

 Rzeczowy majątek trwały, 
w tym: 

384.111 

 Grunty 104.487 

Budynki i lokale 108.339 

Budowle 137.413 

Urządzenia techniczne  16.373 

Maszyny 4.557 

Środki transportu 2.327 

Inne środki trwałe  10.615 

 Pozostały majątek trwały, 
w tym: 

70.389 

 Wartości niematerialne i prawne  663 

Majątek finansowy (udziały) 67.604 

Należności długoterminowe 2.122 

 Majątek obrotowy, 
w tym: 

12.492 

 Zapasy 80 

Należności i roszczenia 10.152 

Środki pieniężne 2.260 
 

Majątkiem powyższym zarządzały następujące jednostki: Burmistrz Miasta, 4 szkoły 
podstawowe, 6 przedszkoli, 5 zespołów szkół miejskich, 2 zakłady budżetowe (ZMKS, 
MOSiR), 3 instytucje kultury (JDK, MBP, MRJ), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Urząd Miasta. 

 

 

4.2. 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. 

 
123.655 

 
500 

 
61.828 

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

 
7.988 

 
500 

 
3.994 

Miejska Komunikacja 
Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o.1 

3.564 500 1.782 

 

4.3. Wykaz gruntów komunalnych 

Grunty stanowiące własność Miasta Jasła 

Rodzaj gruntów 
 

Powierzchnia 
[ha] 

Grunty Miasta Jasła ogółem, 
w tym: 

441,5 

 Użytkowanie wieczyste JSM 4,2 

Użytkowanie wieczyste MPGK 6,2 

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

29,5 

Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne 6,6 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1,8 

Szkoły 11,4 

Domy ludowe 1,8 

Wysypisko śmieci 4,1 

Drogi, place 130,2 

Budynki mieszkalne, usługowo-przemysłowe 0,9 

Pozostałe 244,8 

 
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 2018 r. 

 
 

                                                      
1 MKS w Jaśle Sp. z o.o. została wpisana do KRS 31.12.2018 r. pod numerem: 0000764713. 

 

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

Burmistrz Miasta Jasła w ustawowym terminie (do 15.11.2017 r.) przedłożył Radzie Miejskiej 

Jasła projekt budżetu Miasta na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt 

uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zgłoszonych przez BMJ 

autopoprawkach RMJ 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr LVIII/611/2017 przyjęła Budżet 

Miasta Jasła na 2018 rok. Na wniosek BMJ w ciągu roku budżetowego RMJ siedemnaście razy 

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

własnych Zarządzeń czterdzieści jeden 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: 

145.022 154.118 

 Bieżące 142.903 151.241 

Majątkowe 2.119 2.877 

Wydatki, 
w tym: 

149.311 167.949 

 Bieżące 135.231 147.367 

Majątkowe 14.080 20.582 

 
Burmistrz Miasta Jasła zrealizował przyjęty budżet w niżej opisanym zakresie. 

5.1. Po stronie dochodowej 

5.1.1. Dochody ogółem 

Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Ogółem, 
w tym: 

160.500 104,1 

 Bieżące  156.245 103,3 

Majątkowe 4.255 147,9 

 
5.1.2. Dochody wg źródeł ich powstawania 

Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Ogółem, 
w tym wpływy z: 

160.500 100 

 Podatki i opłaty lokalne 35.732 22,3 

Dochody z majątku miasta 
4.319 2,7 
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Dochody  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Dochody od jednostek 
organizacyjnych miasta 

2.278 1,4 

Udział w dochodach 
budżetu państwa 

32.140 20,0 

Subwencje 29.654 18,5 

Dotacje 41.413 25,8 

Środki z budżetu UE 6.222 3,9 

Inne dochody  8.742 5,4 

 
Dochody na 1 mieszkańca Miasta Jasła osiągnięte w 2018 r. wynosiły 4.601,36 zł. 

 
5.1.3. Dochody wg klasyfikacji budżetowej 

Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Dochody ogółem, 
w tym w działach: 

160.500 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 67 0,04 

600 Transport i łączność 1.220 0,76 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.596 2,24 

710  Działalność usługowa 379 0,24 

750  Administracja publiczna 2.646 1,65 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 266 0,17 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 36 0,02 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 66.025 41,14 

758 Różne rozliczenia 30.236 18,84 

801 Oświata i wychowanie 9.085 5,66 

851 Ochrona zdrowia  6 0,00 

852 Pomoc społeczna 8.247 5,14 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 10 0,01 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 373 0,23 

855 Rodzina 31.326 19,52 
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Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.505 4,05 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 0,08 

926 Kultura fizyczna 342 0,21 

 

5.2. Po stronie wydatkowej 

5.2.1. Wydatki ogółem 

Wydatki Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Ogółem, 
w tym: 

151.619 90,3 

 Bieżące  141.252 95,9 

Majątkowe 10.367 50,4 

 

5.2.2. Wydatki wg miejsc ich powstawania 

Wydatki Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Ogółem, 
w tym wydatki: 

151.619 100 

 Bieżące, 
w tym: 

141.252 93,2 

 W jednostkach budżetowych 
wraz z UM 

84.436 - 

Dotacje na zadania bieżące 
17.660 - 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

38.737 - 

Obsługa długu publicznego  
419 - 

Majątkowe 10.367 6,8 

 

Wydatki na 1 mieszkańca Miasta Jasła wykonane w 2018 roku wynosiły 4.346,76 zł. 

 

5.2.3. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej 
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Nr 
działu  

Nazwa działu  Wykonanie 
[tys. zł] 

Udział 
[%] 

Wydatki ogółem, 
w tym w działach: 

151.619 100 

010  Rolnictwo i łowiectwo 126 0,08 

150 Przetwórstwo przemysłowe 201 0,13 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 159 0,10 

600 Transport i łączność  10.656 7,03 

630 Turystyka 35 0,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.971 1,96 

710  Działalność usługowa 588 0,39 

750  Administracja publiczna 12.280 8,10 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 265 0,17 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2.091 1,38 

757 Obsługa długu publicznego 420 0,28 

758 Różne rozliczenia 0 0,00 

801 Oświata i wychowanie 50.034 33,00 

851 Ochrona zdrowia  1.092 0,72 

852 Pomoc społeczna 15.428 10,18 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 0,01 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.879 1,24 

855 Rodzina 31.781 20,96 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.478 7,57 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.034 3,98 

926 Kultura fizyczna 4.091 2,70 

 

5.3. W zakresie przychodów i rozchodów  

Pozycja budżetowa  Wykonanie 
[tys. zł] 

Wykonanie planu 
[%] 

Przychody ogółem, 
w tym: 

22.261 128,2 

 Kredyt komercyjny 2.050 41,0 

Wolne środki 
na dzień 31.12.2017 r. 

20.211 163,6 

Rozchody  3.527 100,0 

 

Zadłużenie Miasta Jasła na 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 
16.562.486,22 zł, tj. 10,32 % wykonanych dochodów. 
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Na spłatę odsetek wydatkowano z budżetu Miasta Jasła w 2018 r. kwotę 419.635,48 zł. 

W 2018 r. spłacono kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.526.680,00 zł. 

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 2018 r. 
 

W 2018 roku klienci Miasta Urzędu Miasta w Jaśle mogli regulować należności wobec Miasta 

za pomocą platformy płatniczej – PLIP. Platforma zawiera informacje o należnościach 

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

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

dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Autoryzacja odbywa się za 

pomocą profilu zaufanego, który można potwierdzić w Urzędzie Miasta w Jaśle (pokój nr 5). 

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

 

6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 
 

Poniższa tabela przedstawia informacje o osobach pełniących funkcje kierownicze 

w miejskich jednostkach organizacyjnych wg stanu na koniec 2018 roku. 

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

Czas trwania 
umowy   

1.  Jasielski Dom Kultury 
Janusz Szewczyk 

od 15.09.2014 r. 
do 22.07.2019 r. 

2.  Miejska Biblioteka Publiczna p.o. Dyrektora  
Dorota Woźnica 

do 13.07.2018 r. 

Dorota Woźnica 
od 14.07.2018 r. 
do 13.07.2023 r. 

3.  Muzeum Regionalne w Jaśle p.o. Dyrektora  
Mariusz Świątek 

do 30.09.2018 r. 

Mariusz Świątek 
od 01.10.2018 r. 
do 30.09.2023 r. 

4.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tadeusz Baniak 

od 01.11.2014 r. 
na czas 
nieokreślony 

5.  Zakład Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej 
(likwidacja ZMKS 31.12.2018 r.) 

Józef Bajorek do 21.12.2018 r. 

Janusz Budziak 
od 21.12. 2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

6.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jaśle Dorota Lignar  

od 01.04.2000 r. 
na czas 
nieokreślony 

7.  Środowiskowy Dom Samopomocy 
Katarzyna Sierakowska 

od 01.06.2018 r. na 
czas nieokreślony 

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

Czas trwania 
umowy   

8.  Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Romualda Traugutta w Jaśle 

Grażyna Idzik 
od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

9.  Szkoła Podstawowa nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Jaśle 

Jacek Nawrocki 
od 30.09.2014 r. 
do 31.08.2019 r. 

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

Anna Kamińska-
Grzesiak 

od 01.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

11.  Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Stefana Jaracza w Jaśle Mariola Ślawska 

od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

12.  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 01.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

13.  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 01.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

14.  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle: 
- Szkoła Podstawowa nr 12  
im. I. Łukasiewicza w Jaśle  
- Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaśle 

Aleksandra Zajdel-
Kijowska 

od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2019 r. 

15.  Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle: 
- Szkoła Podstawowa nr 8  
im. S. Konarskiego  
- Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle 

Iwona Kmiecik 
od 01.07.2014 r. 
do 31.08.2018 r. 

Jolanta Szymańska 
od 01.09.2018 r. 
do 31.08.2023 r. 

16.  Zespół Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle: 
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr 
H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle 
- Przedszkole Miejskie nr 14 w Jaśle 

Anna Gąsiorowska 
od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

17.  Przedszkole Miejskie nr 1 w Jaśle 
Halina Czyżowska 

od 01.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

18.  Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle 
Małgorzata Górniak 

od 01.09.2017 r. 
 do 31.08.2022 r. 

19.  Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaśle 
Elżbieta Krzysiak 

od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

20.  Przedszkole Miejskie nr 6 w Jaśle im. 
Pluszowego Misia Marta Mosoń 

od 01.09.2016 r. 
do 31.08.2021 r. 

21.  Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaśle 
Anna Kwiatkowska 

od 01.09.2018 r. 
do 31.08.2023 r. 

22.  Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle 
Monika Lechowska 

od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r. 

 



Strona 50 z 160 

 

 

 

C. Realizacja zadań w sferze władztwa i zarządzania 
 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych 
 

W 2018 roku BMJ wydał 12 nowych niżej wymienionych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu. 

L.p. Nr upoważnienia Imię i nazwisko 
osoby 
upoważnionej 

Nazwa 
jednostki 

Podstawa 
prawna 

Upoważnienie do: Data 
wydania 

1.  OiK.0052.1.2018 Daniel 
Domasławski 

UM 
w Jaśle 

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

15.01.2018 r. 

2.  OiK.0052.2.2018 Monika Zbiegień UM 
w Jaśle 

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

15.01.2018 r. 

3.  OiK.0052.7.2018 Elwira 
Musiałowicz-
Czech 

UM 
w Jaśle 

 wydawania i podpisywania postanowień i decyzji 27.07.2018 r. 

4.  OiK.0052.8.2018 Paweł Zawada UM 
w Jaśle 

 wydawania decyzji administracyjnych 27.07.2018 r. 

5.  OiK.0052.10.2018 Jacek Borkowski UM 
w Jaśle 

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

03.09.2018 r. 

6.  OiK.077.66.2018 Ilona Stachurska MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie 
BMJ Nr 
IV/138/2018 

wydawania decyzji w sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 
 

28.09.2018 r. 

7.  OiK.077.67.2018 Agnieszka Henzel MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/139/2018 
 

wydawania decyzji w sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 

28.09.2018 r. 
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L.p. Nr upoważnienia Imię i nazwisko 
osoby 
upoważnionej 

Nazwa 
jednostki 

Podstawa 
prawna 

Upoważnienie do: Data 
wydania 

8.  OiK.077.72.2018 Agata Michalik MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/152/2018 

wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu pomocy społecznej 

15.11.2018 r. 

9.  OiK.077.73.2018 Agnieszka Henzel MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/153/2018 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz przekazywania do biura informacji 
gospodarczej 

15.11.2018 r. 

10.  OiK.077.74.2018 Iwona Klich MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/154/2018 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz przekazywania do biura informacji 
gospodarczej 

15.11.2018 r. 

11.  OiK.077.75.2018 Ilona Stachurska MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/155/2018 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz przekazywania do biura informacji 
gospodarczej 

15.11.2018 r. 

12.  OiK.077.76.2018 Iwona Podraza MOPS 
w Jaśle 

Zarządzenie  
BMJ Nr 
IV/156/2018 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 
decyzji oraz przekazywania do biura informacji 
gospodarczej 

15.11.2018 r. 

 

W 2018 roku Burmistrz Miasta Jasła lub osoby przez niego upoważnione wydały łącznie 40.216 decyzji administracyjnych, z czego 

w Urzędzie Miasta w Jaśle wydanych zostało 20.461 decyzji, a w MOPS w Jaśle 19.755 decyzji. Poniższa tabela zawiera zestawienie wydanych 

decyzji. 
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 DECYZJE ODWOŁANIA 

Liczba 
wydanych 

Liczba 
uchylonych 

Wydane 
w terminie 

wydłużonym 

Liczba 
Wniesionych 

odwołań 

Pozytywne 
dla 

interesanta  

Utrzymujące w mocy 
decyzję I instancji 

Urząd Stanu Cywilnego 19 0 0 0 0 0 

Wydział Spraw Obywatelskich 270 0 0 0 0 0 

Wydział Oświaty 13 0 0 1 0 1 

Stanowisko ds. Kultury 1 0 0 0 0 0 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4 0 0 0 0 0 

Wydział Geodezji 62 0 0 0 0 0 

Wydział Architektury 71 1 71 1 1 0 

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat 
Lokalnych 

19.657 162 12 8 6 2 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

47 193 2 0 0 0 

Wydział Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

317 0 0 0 0 0 

MOPS w Jaśle 19.755 0 0 89 53 36 

RAZEM 40.216 36 85 99 60 39 

  

                                                      
2 Decyzje podatkowe uchylone w całości z art. 245 ustawy ordynacja podatkowa (o.p.), po spełnieniu przesłanki z art. 240 §1 pkt 5 o.p. - wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 
dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję. 
 
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. 
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2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji 
 

1.1. 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 
(t. j. Dz. U.2018 r. poz. 2096; 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 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze 
zm.); 
4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 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, wprowadzona 
Zarządzeniem Nr V/30/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 01 marca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 

 
1.2. Organy rozpatrujące skargi, wnioski i petycje 

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

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

 
1.3. Informacja o rozpatrzonych skargach, wnioskach i petycjach 

 
1.3.1. Skargi 
W 2018 r. do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęły 4 skargi. Wszystkie skargi zarejestrowano  
i rozpatrzono w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 
Wszystkie w/w skargi dotyczyły spraw bieżących, pracy i zasad funkcjonowania Urzędu 
Miasta w Jaśle. Skargi rozpatrywał Burmistrz Miasta, jako zwierzchnik służbowy 
w stosunku do pracowników Urzędu. W wyniku przeprowadzonych postępowań 
wszystkie skargi uznano za bezzasadne. 

 
1.3.2. Wnioski 
Wniosków nie odnotowano. 
 
1.3.3. Petycje 
W 2018 r. do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 5 petycji. Wszystkie petycje 
zarejestrowano i rozpatrzono w terminie określonym w ustawie o petycjach. Petycje 
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dotyczyły przede wszystkim podjęcia działań lub rozstrzygnięć dotyczących życia 
zbiorowego lub dobra wspólnego mieszkańców miasta. Wszystkie petycje rozpatrywał 
Burmistrz Miasta Jasła. W wyniku przeprowadzonych postępowań 1 petycję uznano za 
uzasadnioną, 2 petycje uznano za bezzasadne, 2 przekazano do realizacji wg 
kompetencji.  

 

2. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta 
 

Miasto Jasło było w 2018 r. właścicielem 100% udziałów w n/w Spółkach: 
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. 

W 2018 roku wykonując uchwałę RMJ z dnia 26.02.2018 r. Nr LXI/637/2018 
i zmieniającej jej uchwały RMJ z dnia 13.12.2018 r., Miasto Jasło, reprezentowane przez BMJ, 
utworzyło Spółkę pod firmą: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa Spółki została zawarta 19.12.2018 r. w formie 
aktu notarialnego. W tym samym dniu BMJ, działając, jako Zgromadzenie Wspólników nowo 
powstałej Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej (RN) osoby spełniające wymagania 
formalne, a także określił wymogi dla kandydatów na członka Zarządu Spółki oraz zasady 
kształtowania wynagrodzeń członków RN i Zarządu Spółki. MKS w Jaśle Sp. z o.o. została 
wpisana do KRS 31.12.2018 r. pod numerem: 0000764713. 
 
3.1. Podstawa prawna 

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Jasła odbywało się 
w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w oparciu poniższe akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 
994 ze zm.) 

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

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

 
3.2. Powoływanie członków Rad Nadzorczych 

W 2018 roku BMJ zgodnie z własnym Zarządzeniem Nr IV/51/2017 z dnia 14.03.2017 r. 
trzykrotnie ogłaszał nabory uzupełniające dla kandydatów na członków RN spółek Miasta 
Jasła. W oparciu o złożone przez kandydatów na członków RN kwestionariusze wraz ze 
stosownymi oświadczeniami według ustalonych wzorów, dokonywano wpisów do Bazy 
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kandydatów na członków RN spółek Miasta Jasła osób spełniających wymagania 
kwalifikacyjne. Burmistrz Miasta Jasła działając, jako Zgromadzenie Wspólników powoływał 
w 2018 r. członków RN Spółek Miasta Jasła wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie 
kandydatów. 

 
3.3. Zgromadzenia Wspólników 

3.3.1. MPGK Sp. z o.o. 
W 2018 roku odbyło się jedno ZZW oraz trzy NZW Spółki: 
1) ZZW Spółki 29.05.2018 r., którego przedmiotem było przedstawienie i rozpatrzenie 

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 
rok obrachunkowy 2017, wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 
2017, sprawozdania z działalności RN MPGK Sp. z o.o. w Jaśle za rok 
obrachunkowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości 
gruntowej. 

2) NZW Spółki 05.11.2018 r., którego przedmiotem było podjęcie Uchwały 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej. 

3) NZW Spółki 22.11.2018 r., którego przedmiotem było podjęcie Uchwały 
w sprawie: udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację Projektu 
inwestycyjnego pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego 
w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” oraz zaciągnięcie na ten cel 
zobowiązań finansowych. 

4) NZW Spółki 27.12.2018 r., którego przedmiotem było podjęcie Uchwały w sprawie: 
zmiany Aktu Założycielskiego Spółki i Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu 
jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. 

 
3.3.2. TBS –ABK Sp. z o.o. 
W 2018 roku odbyło się jedno ZZW Spółki: 
1) ZZW Spółki 18.06.2018 r., którego przedmiotem były: zmiana umowy Spółki, 

przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2017, wniosku w sprawie 
podziału zysku za rok obrachunkowy 2017, sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle za rok obrachunkowy 2017 oraz powołanie 
członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 
3.4. Posiedzenia Rad Nadzorczych 

3.4.1. MPGK Sp. z o.o. 
Rada Nadzorcza Spółki obradowała w 2018 roku 11 razy w dniach: 
08.02.2018 r., 07.03.2018 r., 26.04.2018 r., 07.06.2018 r., 26.07.2018 r., 27.09.2018 r., 
25.10.2018 r., 15 i 22.11.2018 r., 07.12.2018 r. i 21.12.2018 r.  
W każdym z posiedzeń RN Spółki (za wyjątkiem jednego) uczestniczył również 
Burmistrz Miasta Jasła reprezentujący Wspólnika Spółki, Miasto Jasło. 

 
3.4.2. TBS-ABK Sp. z o.o. 
Rada Nadzorcza Spółki obradowała w 2018 roku 9 razy w dniach: 13.02.2018 r., 
04.04.2018 r., 27.04.2018 r., 07.06.2018 r., 19.06.2018 r., 26.07.2018 r., 09.08.2018 r., 
25.10.2018 r. i 20.12.2018 r.  
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W każdym z posiedzeń RN Spółki (za wyjątkiem jednego) brał udział Burmistrz Miasta 
Jasła reprezentujący Miasto Jasło. 
 
3.4.3. MKS w Jaśle Sp. z o.o. 
20.12.2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie RN MKS w Jaśle Sp. z o.o. Po 
ukonstytuowaniu się RN I kadencji, organ ten powołał Prezesa Zarządu Spółki, 
spełniającego wymogi określone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, określił 
wysokość wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu Spółki na podstawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, a także upoważnił członka RN do 
zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu. 
 

Organy zarządzające i nadzorcze Spółek Miasta Jasła przedkładały BMJ za poszczególne 
kwartały 2018 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. 
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D. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

WYKAZ POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEŚCIE JAŚLE W 2018 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 III/263/2008 
z dnia 26.05.2008 r. 
 
 

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

Rozdział I., punkt 1. i 2.  
Rozdział II, punkt 1. 
Rozdział III, podpunkt 9.3. 

oraz w niniejszej Tabeli w poz. 5. (projekt S-21 i I-2). 
Obszar 2. – Infrastruktura techniczna: 
Część E.  

Rozdział II, punkty i podpunkty: 1., 1.4., 2.1., 6., 6.2., 7.1., 13., 13.2. 
oraz utworzono Platformę płatności elektronicznych i Elektroniczny portal 
konsultacji społecznych. 
Obszar 3. - Infrastruktura społeczna: 
Część E.  

Rozdział II, punkty i podpunkty: 4., 4.2., 10. 
Rozdział III, punkty i podpunkty: 3., 3.1.7., 5.2.II.1., 5.2.II.3., 5.2.II.4., 5.2.II.5., 
7.3., 5.2.III. 

oraz w niniejszej Tabeli w poz. 3. I poz. 5. (projekty I-1 i I-3) 
Część F., punkty: 1., 2., 3., 4. 
Obszar 4. – Turystyka i kultura: 
Część E.  

Rozdział III, punkty i podpunkty: 2., 2.1., 2.2., 3.2.2., 3.2.3. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

oraz w niniejszej Tabeli w poz. 5. (projekty: I-1, I-2, I-3, I-6). 
 

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. 

Większość przedsięwzięć z ZSŚUP zostało ujętych w Kontrakcie Terytorialnym 
Województwa Podkarpackiego, jako projekt pn. Jasielska Strefa Usług Publicznych, 
którego wartość wynosi ponad 364 mln zł. Jako źródło finansowania projektu 
wskazane zostały środki WP. W związku z tym, że warunki ogłaszanych naborów w 
ramach RPO WP uniemożliwiają pozyskanie środków na duże partnerskie projekty, 
ww. przedsięwzięcia nie są realizowane w sposób i w zakresie określonym 
w ZSŚUP, czyli w sposób systemowy i zintegrowany. Gminy, w miarę możliwości, 
samodzielnie realizują zadania ujęte w ZSŚUP. Również Miasto Jasło samodzielnie 
realizuje część przedsięwzięć strategicznych i projektów kluczowych z ZSŚUP, a to: 
A2 (odnawialne źródła energii); A4 (budowa KG2); B3, B4, B7 (Miasto Wiedzy); C4 
(Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości); E3 (Inkubator Przedsiębiorczości). 
Realizacja zadań w wąskim zakresie przez poszczególne gminy nie przekłada się na 
osiągnięcie zakładanych w ZSŚUP wskaźników. 
W 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

1. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, 
Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski 
Zakres projektu obejmował podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli, 
poszerzanie wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, zakup wyposażenia do 
pracowni szkolnych - komputery, pomoce dydaktyczne, urządzenia 
wielofunkcyjne, tablice interaktywne. Szkoły zyskały także nową lub 
zmodernizowaną sieć bezprzewodową. 

2. Realizacja programu „Jasło Miasto Wiedzy” 
W ramach projektu poniesiono koszty koordynacji Programu i koszty 
materiałów promocyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach. 
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Lp. Nazwa dokumentu Forma i data 
przyjęcia/zmiany/ 
uchylenia 

Informacja o sposobie realizacji  

3. Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto 
Jasło oraz Powiat Jasielski 
Projekt obejmował zmniejszenie barier w dostępie do administracji publicznej, 
zwiększenie liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną oraz 
poprawę efektywności procesów interakcji obywatel/administracja. 

4. Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle MOPS  
Zakres projektu obejmował dostosowanie części budynku przy ul. Szkolnej 
(dawna Bursa) na cele Dziennego Domu Pomocy, Klubu Integracji Społecznej 
oraz Sekcji ds. wolontariatu, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby MOPS-u 

Opracowano również n/w projekty i złożono wnioski o ich dofinansowanie 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020: 

1. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

2. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle. 
3. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 
Projekt 3.3.1. 

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

3.  Strategia Wizerunkowa Miasta 
Jasła na lata 2013-2018 

Zarządzenie BMJ 
Nr III/161/2013 
z dnia 31.10.2013 r. 
 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 9., podpunkcie 9.2. i 9.3.  
niniejszego Raportu. 
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4.  Gminny Program Rewitalizacji dla 
Jasła na lata 2014-2020 

Uchwała RMJ  
Nr LIX/614/2018 
z dnia 10.01.2018 r. 
Uchylenie:  
Uchwała RMJ  
Nr LXVIII/703/2018 
z dnia 02.07.2018 r. 

Realizacja projektu infrastrukturalnego: 
I-29 – Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle 
Wykonano wybieg dla psów przy ul. Konopnickiej. Ogrodzono obszar 24 arów oraz 
wyposażono elementami małej architektury (ławki, kosze, tablica informacyjna 
oraz urządzenia zabawowe dla psów). 
 

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

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

Realizacja projektów: 
a) Społecznych:  

S-21. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 
Opracowano studium wykonalności, strategię biznesową oraz plan 
wykorzystania infrastruktury inkubatora. Opracowano projekt budowlany wraz 
z projektami branżowymi i projekt zagospodarowania części podwórka 
przyległego do inkubatora. Pod koniec 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. 
W kwietniu 2019 r. zakończono I etap robót budowlanych wraz z konstrukcją 
szkieletu szybu windowego. Złożono wniosek, który został wybrany do 
dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020.  

b) Infrastrukturalnych: 
I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 
W 2017 roku od PKP nieodpłatnie przejęto budynek dworca oraz zakupiono 
działkę przylegającą do dworca od strony wschodniej. Zagospodarowano 
otoczenie dworca przy ul. Metzgera. Wykonano projekt budowlany przebudowy 
części pomieszczeń budynku dworca z przeznaczeniem na toaletę dla 
podróżnych.  

I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP 
1. Opracowano dok. projektową na remont Placu Żwirki i Wigury przebudowę 
ul. Czackiego, budowę ścieżki rowerowej i sporządzono studium wykonalności.  



Strona 61 z 160 
 

 

 

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

Informacja o sposobie realizacji  

2. Metodą projektowania partycypacyjnego opracowano koncepcję 
architektoniczną zagospodarowania terenu Placu Inwalidów Wojennych wraz 
z pasażem oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  
3. Opracowano koncepcję utworzenia w budynku pozostałym po przeniesieniu 
SP Nr 2 do nowej siedziby Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
oraz wykonano projekt budowlany. 
4. Opracowano dokumentację na remont i konserwację Glorietki oraz projekt 
ścieżki historycznej w Parku miejskim. 
5. Wykonano projekt ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Ogródku 
Jordanowskim. 
6. Opracowano projekt rozbudowy monitoringu wizyjnego.  
W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadań: 1., 3., 4., 5., 6. ze 
środków RPO. Zgodnie z uchwałą Zarządu Woj. Podkarpackiego (WP) wniosek 
został wybrany do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 
W 2017 roku wspólnie z: JDK, MBP i Miastem Vranov (SK) złożono wniosek o 
dofinansowanie zadania 2. ze środków Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja. Wniosek po ponownej ocenie technicznej 
znalazł się na liście rezerwowej. 

I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 
Wykonano dokumentację techniczną. 

I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej na Osiedlu Gamrat 
Wykonano podział geodezyjny działek pod drogę oraz aktualizację 
dokumentacji projektowej dla budowy drogi KD. Zrealizowano roboty 
przygotowawcze pod budowę drogi na odcinku ok. 400 m. Złożono wniosek 
o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek jest 
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w trakcie oceny. W 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi KD. 

6.  Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
dla Miasta Jasła 
na lata2013-2018 
 

Uchwała RMJ 
Nr XXXVIII/355/2013 
z dnia 28.01.2013 

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

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

Uchwała RMJ 
Nr LVIII/602/2017 
z dnia 27.12.2017 

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

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

Uchwała RMJ 
Nr XXIV/237/2016 
z dnia 11.04.2016 

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

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

Uchwała RMJ 
Nr XVI/164/2015 
z dnia 30.11.2015 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.3.  
niniejszego Raportu. 

10.  Program osłonowy dotyczący 
udzielania pomocy w formie 
posiłku dzieciom i uczniom na 
wniosek dyrektora przedszkola 
lub szkoły na terenie Miasta Jasła 
na lata 2014-2020 

Uchwała RMJ 
Nr LVI/534/2014 
z dnia 27.01.2014 
Uchylenie: 
Uchwała RMJ  
Nr III/22/2018 
z dnia 12.12.2018 r. 

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



Strona 63 z 160 
 

 

 

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

Informacja o sposobie realizacji  

11.  Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2018 rok 

Uchwała RMJ  
Nr LV/563/2017 
z dnia 27.11.2017 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 4., podpunkcie 4.4.4. 
niniejszego Raportu. 

12.  Roczny Program Współpracy 
Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami 
wym. w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2018 rok 
 

Uchwała RMJ 
Nr LIII/540/2017 
z dnia 30.10.2017 r. 
Zmiana: 
- Uchwała RMJ 
Nr LXXII/748/2018 
z dnia 24.09.2018 r. 
- Uchwała RMJ 
Nr III/20/2018 
z dnia 13.12.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 8., podpunkcie 8.2. 
niniejszego Raportu. 

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

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

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

Realizację Planu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 7., podpunkcie 7.1. 
niniejszego Raportu. 
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z dnia 4.02.2019 r. 

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

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

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

15.  Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Jasła w 2018 roku 

Uchwała RMJ 
Nr LX/617/2018 
z dnia 29.01.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 5., podpunkcie 5.4. 
niniejszego Raportu. 

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

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

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

17.  Lokalny Program Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży w Mieście Jaśle 

Uchwała RMJ 
Nr XI/83/2011 
z dnia 27.06.2011 r. 
Zmiana: 
Uchwała RMJ 
Nr LXVII/691/2018 
z dnia 18.06.2018 r. 

Realizację Programu opisano w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 1., podpunkcie 1.2. 
niniejszego Raportu. 
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E. Realizacja zadań własnych określonych w art. 7. ust. 1. ustawy 
o samorządzie gminnym 
 

I. Ład przestrzenny 
 

Miasto Jasło, po zmianie ustrojowej, jako jeden z pierwszych samorządów, przystąpiło do 
opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(Studium). Przyjęcie Studium przez Radę Miejską Jasła nastąpiło w grudniu 1995 roku. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego. W Studium określono politykę przestrzenną 
miasta oraz lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium 
są wiążące dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), które są 
aktem prawa miejscowego. RMJ zmieniała Studium w 2009 r., 2015 r. i w 2017 r. 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
Obejmujące obszar całego Miasta Jasła Studium zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 
Jasła Nr XX/189/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku. Studium składa się z: części uwarunkowań 
(w formie tekstowej i graficznej), części kierunków (w formie tekstowej i graficznej) 
i uzasadnienia zawierającego objaśnienie przyjętych w Studium rozwiązań oraz syntezy 
ustaleń projektu Studium. W przypadku zmian obowiązującego Studium, możliwe są zmiany 
częściowe – samego tekstu, samego rysunku, lub też w ograniczonym zakresie 
przestrzennym – np. zmiany punktowe dla pojedynczych działek lub części obrębów. 

1.1. Przystąpienie do częściowej zmiany Studium 

W 2018 roku zgodnie z podjętymi przez RMJ uchwałami przystąpiono do częściowej 
zmiany Studium obejmującej dwa obszary: przy ulicy Krakowskiej (teren i okolice 
miejskiej oczyszczalni ścieków) oraz przy ul. 3 Maja (lewa strona ul. 3 Maja pomiędzy 
mostem na Wisłoce, a torami kolejowymi do skrzyżowania z ul. Rafineryjną). 

1.2. Dyskusje publiczne 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono dwie dyskusje publiczne 
dotyczące dwóch projektów częściowej zmiany Studium odnoszące się do obszarów: 
„Metzgera-Kolejowa” i obszaru przy ulicy Krakowskiej. 

1.3. Uchwalone częściowe zmiany studium 

W sierpniu RMJ podjęła uchwałę Nr LXX/725/2018 w sprawie zmiany Studium 
obejmującej obszar „Metzgera-Kolejowa”. 

1.4. Zmiana kompleksowa Studium 

W lipcu 2018 roku na podstawie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej RMJ podjęła uchwałę o stwierdzeniu braku aktualności Studium oraz 
aktualności i braku aktualności MPZP. Natomiast we wrześniu 2018 roku RMJ podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium dla całego obszaru 
administracyjnego Miasta Jasła. 
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, który precyzyjnie określa 
przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Zapisy te są niezmienne 
i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki. 
2.1. Przystąpienie do sporządzenia MPZP 

W 2018 roku RMJ podjęła trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP 
dotyczące obszarów: „Gamrat – Nr 36”, „Leśna”, „Rafineria – ulica 3 Maja”. 

2.2. Uchylenie uchwał o przystąpieniu do zmiany MPZP 
RMJ podjęła trzy uchwały w sprawie uchylenia swoich uchwał dotyczących 
przystąpienia do sporządzenia MPZP. Uchwały te dotyczyły obszarów: „Gądki – Nr 40”, 
„Droga KG2”, „Szopena-Polna”. 

2.3. Dyskusje publiczne 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono sześć dyskusji publicznych 
dotyczących projektów zmiany lub uchwalenia MPZP dla obszarów: „Gamrat – część 
północna” – dwa razy, „Grunwaldzka – Floriańska –Nr 50”, „Metzgera – Kolejowa”, 
„Śródmieście”, „Gamrat – Nr 36”. 

2.4. Uchwalone MPZP 
W 2018 roku RMJ podjęła pięć uchwał w sprawie uchwalenia MPZP dla obszarów: 
„Krasińskiego”, „Grunwaldzka – Floriańska Nr 50”, „Gamrat – część północna”, 
„Metzgera – Kolejowa”, „Śródmieście”. 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zostały ogłoszone jednolite 
teksty pięciu uchwał RMJ dotyczące przyjętych MPZP dla obszarów: „Śródmieście”, 
„Gamrat – Nr 36”, „Dzielnica przemysłowo-składowa – osiedle Brzyszczki”, „Warzyce I 
– Nr 36”, „Dzielnica przemysłowo-składowa – część południowa”. 

Na koniec 2018 roku MPZP obejmują 1.595,7 ha, co stanowi 43,5 % powierzchni Miasta 
Jasła. 
  
Na 31.12.2018 roku u Mieście Jaśle obowiązywało 45 MPZP. Uchwalone MPZP dostępne są 
na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne. 

 
3. Sprawy administracyjne 
 

3.1. Decyzje o warunkach zagospodarowania przestrzennego 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenach nieobjętych 
MPZP wydawane są decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje 
o warunkach zabudowy. W 2018 roku wydano 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego i 43 decyzje o warunkach zabudowy. 
3.2. Wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu 
Wydano 150 wyrysów i wypisów z MPZP, 89 zaświadczeń o braku MPZP 
i 19 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z MPZP. 
3.3. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
W 2018 roku obyło się pięć posiedzeń Komisji w sprawach: zmian MPZP, zmian Studium, 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Jasła w latach 2014-2017. 

http://www.jaslo.pl/
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II. Gospodarka i infrastruktura komunalna 
 

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

1.1. Drogi miejskie 

W roku 2018 Miasto Jasło w ramach bieżących remontów ulic przeprowadziło likwidację 

ubytków w nawierzchniach występujących na terenie całego miasta. Dodatkowo w zakresie 

budowy, modernizacji oraz remontów dróg na poszczególnych osiedlach zrealizowano 

między innymi: utwardzenia kruszywem tłuczniowym 4.090 m.b. dróg znajdujących się pod 

zarządem BMJ, jak również wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej długości 4.585 m.b. 

(w tym 1.200 m.b. nowo powstałego odcinka drogi na terenie SAG Jasło – Warzyce). 

Poniżej przedstawiono zestawienie wykonanych zadań na poszczególnych osiedlach na 

terenie miasta Jasła. 

Osiedle Długość dróg 
utwardzonych 

kruszywem 
[m.b.] 

Długość dróg 
z nawierzchnią 

asfaltową 
[m.b.] 

Bryły 150 120 

Kaczorowy 90 200 

Ulaszowice 650 500 

Śródmieście 150 50 

Górka Klasztorna 810 220 

Hankówka 250 420 

Żółków 370 230 

Krajowice 0 0 

Sobniów 430 120 

Brzyszczki 150 1.750 

Kopernika 100 445 

Gądki 550 0 

Rafineria 0 0 

Mickiewicza 90 0 

Gamrat 0 380 

Niegłowice 300 150 

Razem: 4.090 4.585 
 

1.2. Place 

W roku 2018 Miasto Jasło opracowało następujące dokumentacje projektowe placów 
miejskich: 
1) Wykonano dokumentacje projektowe dla zadania pn.: „Remont Placu Żwirki 

i Wigury oraz odcinków sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej 
w Jaśle”. 
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Zakres zadania obejmuje przebudowę Placu Żwirki i Wigury oraz odcinkowo przyległych ulic 
Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej. W efekcie zrealizowanych działań na placu planuje się 
wyznaczenie większej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym osób 
niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży), taxi oraz miejsca postojowego dla 
autobusu. Wjazd na miejsca postojowe odbywać się będzie bezpośrednio z ulicy Bednarskiej 
oraz z jezdni manewrowej, która rozpoczyna się w obrębie skrzyżowania ulicy Bednarskiej 
i ulicy Czackiego. Zarówno ulica Bednarska na tym odcinku, jak i jezdnia manewrowa 
parkingu, zaprojektowane zostały, jako ulice jednokierunkowe o szerokości 4,50 m. 
Dodatkowo w obrębie placu Żwirki i Wigury wydzielono pas "TAXI" o szerokości 2,50 m 
z jednokierunkową jezdnią manewrową o szerokości 3,00 m. W ciągu ulicy Bednarskiej, na 
odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Czackiego, wydzielono 1 stanowisko postojowe dla 
autobusu o wymiarach 20,00 x 3,00 m, położone równolegle do osi ulicy Bednarskiej. Na tym 
fragmencie ulica Bednarska jest ulicą dwukierunkową o szerokości 6,00 m. 
2) Metodą projektowania partycypacyjnego opracowano koncepcję architektoniczną 

Zagospodarowania terenu Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem oraz wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową. 

Projekt przewiduje powiązanie placu i pasażu w jedno, atrakcyjne miejsce złożone 
z dwóch wnętrz urbanistycznych, których optycznie nie rozdziela ulica. Powiązanie to zakłada 
likwidację nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Asnyka do ul. Czackiego 
i wprowadzenie ujednoliconego wzoru oraz materiału dla całej połączonej nawierzchni. Od 
strony ul. Czackiego zostanie utworzony zielony bufor zamykający wnętrze urbanistyczne 
placu i izolujący plac od tej ulicy. Wszystkie nowe klomby będą starannie zaprojektowane. 
W południowej granicy Placu Inwalidów projektuje się mur wysokości 2,3 m. Na murze 
rozlokowane zostaną stalowe trejaże dla zimozielonych roślin pnących. Pomiędzy trejażami 
mur pokryty zostanie malarstwem typu „mural" - zabudowy nad brzegiem morza, w oknach, 
której umieszczone zostaną światełka LED uruchamiane ruchem przebywających w pobliżu 
ludzi. Projekt zakłada wymianę istniejącego kiosku na nowy obiekt wielofunkcyjny, wyraźnie 
dopasowany estetycznie do nowego inteligentnego przystanku. Obiekt może prowadzić 
także funkcję tzw. bookingu. W pobliżu kiosku projektuje się zadaszenie przystankowe 
w formie parasoli podobnych kształtem i materiałem do zadaszenia kiosku. Pasaż i plac 
połączą łagodne schody o skorygowanym nachyleniu biegu. 

 
1.3. Parkingi  

W 2018 roku na terenie Miasta Jasła wykonano łącznie 44 miejsca postojowe, w tym na Os. 
Śródmieście 15 miejsc (ul. Basztowa), na Os. Kopernika 15 miejsc (ul. K.K. Baczyńskiego) oraz 
na Os. Mickiewicza 14 miejsc (ul. Szajnochy, ul. Szkolna). 
Wykonano inwestycję polegającą na budowie miejsc postojowych Kiss & Ride przy SP Nr 4 
w Jaśle. Inwestycja zlokalizowana została na działkach miejskich będących odpowiednio ulicą 
Wincentego Pola oraz terenem, na którym mieści się SP Nr 4. Ideą tworzenia miejsc K&R jest 
stworzenie miejsc przeznaczonych na krótki postój, tj. szybkie i bezpieczne dotarcie uczniów 
do szkoły. 

 
1.4. Dokumentacje techniczne 

W roku 2018 Miasto Jasło opracowało następujące dokumentacje projektowe dróg 
miejskich: 
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1) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Osiedlu Gamrat – budowa drogi KD” - budowa 

drogi KD na odcinku 400 m od ul. Mickiewicza, wraz ze zjazdami, jednostronnym 

chodnikiem o szerokości 2,0 m, oświetleniem ulicznym, odwodnieniem jezdni oraz 

przebudową kolizjami z istniejącymi sieciami. 

2) Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa drogi 

5KDZ – kontynuacja” - budowa kolejnego odcinka drogi 5KDZ wraz 

z siecią odwodnienia terenu i oświetlenia drogi na odcinku około 1.100 m, 

z dwoma skrzyżowaniami (przy ulicy Piłsudskiego – DK 28, oraz przy planowanej drodze 

zbiorczej KDZ1), jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, dwukierunkowej ścieżce 

rowerowej o szerokości 2,0 m. 

3) Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę 

Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle”. 

Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu zlokalizowanego w ciągu 

projektowanego odcinka drogi gminnej i powiązana jest z budową najazdów oraz 

przebudową układu komunikacyjnego ulicy Szopena i ulicy Gądki. Zaprojektowano 

obiekt trójprzęsłowy o konstrukcji z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą 

pomostu. Całkowita długość mostu to 115 m. Na moście zaprojektowano jezdnię 

o szerokości 6,0 m, prawostronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m oraz 

lewostronną opaskę o szerokości 0,5 m. Na całym odcinku zaprojektowano oświetlenie 

uliczne oraz odwodnienie terenu mostu i najazdów. W kwietniu 2019 roku uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

4) Wykonano dokumentację projektową ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jasła. 

Głównym celem projektu jest poprowadzenie ruchu rowerowego pomiędzy trzema 
charakterystycznymi obiektami rekreacyjno - sportowymi zlokalizowanymi w obrębie 
Miasta Jasła.: MOSiR, Ogródek Jordanowski, Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. 
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: 
I. Etap o długości 2.402 m.b. pomiędzy MOSiR-em a Ogródkiem Jordanowskim, 
II. Etap o długości 637 m.b. pomiędzy Ogródkiem Jordanowski a „Przystankiem 
Kwiatowa”. 

Drogi rowerowe zaprojektowane zostały, jako: 

a) drogi rowerowe, wydzielone - samodzielny element w ciągu ulic: Jagiełły 
i Czackiego, 

b) drogi rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych - część infrastruktury 
towarzyszącej drodze przy wykorzystaniu istniejących chodników poszerzonych do 
wymaganej szerokości w ciągu ulic: Rejtana i Floriańskiej, 

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

 

Wyżej wymienione [poz. 1) i poz. 2)] dokumentacje są opracowywane w celu polepszenia 

dostępności na terenach uprzemysłowionych zaliczanych do Stref Aktywności Gospodarczej 

w Jaśle (Gamrat, Warzyce). 
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1.5. Organizacja ruchu w Jaśle 

W 2018 roku w zakresie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na terenie Miasta 
Jasła były podejmowane następujące działania: 
1) Rozpatrzono 62 wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego  

(w zdecydowanej większości pozytywnie). 
2) Opracowano całościową dokumentację związaną z projektami stałych organizacji ruchu 

płatnych stref parkowania na terenie całego miasta (zalecenia pokontrolne NIK). 
3) Opracowano i wdrożono do realizacji 32 nowe projekty stałych organizacji ruchu 

drogowego na terenie miasta Jasła, w tym systematycznie dokonuje się oznakowania 
istniejących dróg wewnętrznych (nieposiadających projektów stałych organizacji ruchu) ze 
szczególnym uwzględnieniem dróg i terenów przy szkołach miejskich. 

4) 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 (m.in. dokonano wymiany sterownika 
sygnalizacji świetlnej na ul. 3 Maja/Baczyńskiego). 

 

2. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków 
 

Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem 
i oczyszczaniem ścieków w mieście Jaśle wykonywał poprzez powołaną spółkę prawa 
handlowego, jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle 
(MPGK). MPGK powstało 1 lipca 1997 r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej. Poza wyżej wymienioną działalnością 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. W 2018 roku MPGK Sp. z o.o. 
w Jaśle w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zrealizowało 
poniższe zadania. 

 
2.1. Informacja o zrealizowanych usługach 

2.1.1. Dostarczanie wody 

Odbiorcy pobrali łącznie: 1.612.110,3 m3 wody, a w tym: 

- gospodarstwa domowe: 990.813,0 m3 

- jednostki produkcyjne: 349.367,0 m3 
(w tym: Grupa B1 = 190.086,0 m3; a Grupa B2 =159.281,0 m3) 

- pozostałe jednostki  271.930,3 m3 

2.1.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków 

Odbiorcy odprowadzili łącznie: 1.982.354,4 m3 ścieków, a w tym: 

- od gospodarstw domowych:  1.078.417,0 m3 

- od jednostek produkcyjnych:  324.099,4 m3 

(w tym Grupa B1 = 55.321,0 m3; a Grupa B2 =268.778,4 m3) 

- od pozostałych jednostek:   579.838,0 m3 

Z budżetu Miasta Jasła Spółka otrzymała dopłaty do kosztów usług w zakresie dostarczania 
dla mieszkańców Jasła wody dla gospodarstw domowych, które w 2018 r. wyniosły 
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123.737,18 zł brutto, a dopłaty do ścieków wyniosły 461.173,43 zł brutto. Łącznie dopłaty dla 
mieszkańców Jasła do wody i do ścieków wyniosły w 2018 roku 588.910,61 zł brutto. 

 
2.2. Stan aktualny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Na koniec 2018 r. Spółka eksploatowała: 
- 231,3 km sieci wodociągowej, a w tym: 

- magistrali      0,0 km 
- sieci rozdzielczej 171,3 km 
- przyłączy    60,0 km 

- 7 pompowni strefowych na sieci wodociągowej, 
- 2 ujęcia wody, 
- 230,6 km sieci kanalizacyjnej, a w tym: 

- ogólnospławnej    35,6 km 
- na ścieki gospodarcze 178,7 km 
- przyłączy       0,0 km 
- dzierżawionej    16,3 km 

- 30 przepompowni ścieków, 
- 1 oczyszczalnię ścieków. 

Wszystkie osiedla na terenie miasta Jasła posiadają dostęp do sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej. Z miejskiej sieci wodociągowej na koniec 2018 r. korzystało 32.974 
mieszkańców, tj. 94,5%. Z sieci kanalizacyjnej na koniec 2018 r. korzystało 33.990 
mieszkańców, tj. 97,0%. 

 
W 2015 roku sporządzono wykaz nieruchomości na terenie Miasta Jasła, które nie były 
podłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie było to 542 nieruchomości. 
W okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. wyznaczona przez BMJ komórka 
organizacyjna UM w Jaśle skontrolowała 265 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, wg informacji uzyskanych z MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, 146 właścicieli nieruchomości 
(w tym właścicieli nieobjętych kontrolą) podpisało umowy ze Spółką na odprowadzenie 
ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a 32 właścicieli nieruchomości złożyło wnioski 
i uzyskało warunki techniczne na wykonanie przyłączy do kanalizacji. W roku 2018 roku 
umowy na odprowadzenie ścieków podpisało z MPGK Sp. z o.o. 31 właścicieli nieruchomości, 
a 10 właścicieli nieruchomości uzyskało warunki techniczne na wykonanie przyłączy do 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 
2018-2020 

W pierwszym roku realizacji trzyletniego Planu w zakresie sieci wodociągowej prowadzono 
i zakończono zadania inwestycyjne o łącznej długości 11.961,5 m, a w zakresie sieci 
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2.184 m.  
W ramach w/w Planu przeprowadzono również modernizację sieci wodociągowej 
z przyłączami o łącznej długości 2.119,5 m oraz modernizację sieci kanalizacji ogólnospławnej 
o łącznej długości 238 m. Dodatkowo przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków 
przy ul. Młynarskiej polegającej na wymianie pomp i osprzętu.  
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Kontynuowano, ale jeszcze nie zakończono, zadanie inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia 
w wodę osiedla Brzyszczki II i III, w ramach którego w 2018 r. wykonano około 650 m 
wodociągu oraz zadanie budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Na Kotlinę – Witosa, gdzie do 
końca 2018 wykonano 257 m. 
Zakupiono odcinek kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rzemieślniczej o długości 10 m oraz działkę 
nr ewid. 1167/1 położoną w Niegłowicach - Gmina Jasło. Na terenie tej działki zabudowano na 

kanale sanitarnym  315 mm, studnię z kręgów betonowych  2000/5200. W studni 
zamontowano kratę koszową wraz z prowadnicą, łańcuchem i żurawikiem do jej wyciągania. 
Wykonana studnia umożliwia stały dostęp do kolektora sanitarnego i ochronę układu 
pomiarowego przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami. 
Zlecono w oparciu o przedstawioną ofertę opracowanie dokumentacji projektowej dla 
11 zadań inwestycyjnych.  
Dla 11 zadań uzyskano pozwolenia na budowę, a dla 7 zadań dokonano zgłoszenia 
wykonania robót. 
Dla jednego zadania: tj. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna przy ul. Jagodowej, nadal 
nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na trwające postępowanie 
w Sądzie w Jaśle odnośnie ustanowienia kuratorów dla osób zmarłych. 
Koszty poniesione przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach w/w Planu dla urządzeń 
wodociągowych wyniosły 1.504 tys. zł., a dla urządzeń kanalizacyjnych 794 tys. zł. 

 
2.4. Podsumowanie 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294). Kontrole jakości dostarczonej wody zlecono 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle. 
 
Ścieki odprowadzone do rzeki Wisłoki odpowiadały wartością dopuszczalnym wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.11.2014 r. (Dz. U. poz. 1800 ze zm.). 
 
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej umożliwia dalszą jej rozbudowę 
w przypadku konieczności wodociągowania i kanalizowania dalszych rejonów miasta Jasła. 
 
Z istniejącego ujęcia wody na rzece Wisłoce zgodnie z pozwoleniem Spółka może rocznie 
pobierać maksymalnie 3.122.240 m3 wody, a w 2018 r. pobrano 2.430.826 m3,co stanowi 
78% - pozostaje rezerwa w wysokości 22%. 
 
W 2018 r. odprowadzono łącznie 3.799.990 m3 oczyszczonych ścieków do rzeki Wisłoki, tj. 
średnio 10.410 m3/dobę, co stanowi 52% z 20.000 m3/dobę, tj. maksymalnej ilości ścieków, 
które Spółka może odprowadzić zgodnie z pozwoleniem w okresie bezdeszczowym - 
pozostaje rezerwa w wysokości 48%. 
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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 z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017, poz. 

220 z późn. zm.); 

2) Uchwała RMJ Nr LVII/547/2014 z dnia 10 marca 2014 r. - Projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Jasła; 

Projekt był aktualizowany uchwałą RMJ Nr LVIII/603/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 

 

3.1.1.2. Opis Projektu Założeń Planu 

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji 

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

RMJ przyjęła Projekt założeń do Planu. Projekt założeń Planu sporządza się dla obszaru 

gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata. Głównym 

celem sporządzania gminnych projektów założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych 

kosztach oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko 

naturalne. 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 2018 roku zrealizowano poniższe cele 
i zadania: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców terenu miasta Jasła 
z zachowaniem akceptowalnych parametrów ekologicznych i ekonomicznych.  
Publiczny Przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej dla obiektów miejskich 
i firm działających na terenie miasta na lata 2018-2019 Urząd Miasta przygotował 
i przeprowadził pod koniec 2017 r. Zakończył się on sporym sukcesem, gdyż uzyskana 
średnia cena za 1MWh wyniosła 204,44 zł. Do grupy zakupowej zorganizowanej przez 
Miasto, składającej się głównie z JST dołączyli także poszczególni jasielscy 
przedsiębiorcy. Kluczową okazała się decyzja o umowie dwuletniej, w tej chwili 
giełdowa cena 1 MWh przekracza 400,00 zł za 1 MWh. Dzięki odważnej decyzji, Miasto 
i wielu przedsiębiorców przynajmniej do końca 2019 r. mają zabezpieczone 
przetargiem ceny o połowę niższe od obecnych taryfowych i rynkowych. Oznacza to 
oszczędności dla budżetu miasta w kwocie wynoszącej ok. 1,2 mln złotych. 
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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 2018 r. przeprowadzono inwestycje 
polegające na budowie oświetlenia ulic: Krzywej i ks. Solarskiego, Plażowej, Bryły oraz 
Towarowej – bocznej. W sumie powstało 25 nowych punktów oświetlenia. Na głównej, 
reprezentacyjnej i przelotowej trasie przez Jasło, tj. ulicach Kościuszki, Kołłątaja 
i 3 Maja (od Parku miejskiego do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego) wymieniono 
48 opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na nowoczesne, energooszczędne 
LED-owe. 
3. Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszystkich 
etapach procesu zaopatrzenia w energię odbiorców. 
Działania obejmują zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach miejskich - 
Prowadzony jest bieżący nadzór nad zużyciem czynników energetycznych przez JST. 
Bieżąca kontrola faktur daje obraz zużycia i porównanie w stosunku do analogicznych 
okresów lat ubiegłych, co umożliwia natychmiastowe interweniowanie i eliminację 
nieprawidłowości w tym zakresie, m. in. obniżanie mocy zamówionej czy instalowanie 
układów kompensacji mocy biernej w przypadku pojawienia się znaczących kwot za 
tzw. energię bierną pojemnościową (m.in. budynek Urzędu Miasta czy Jasielski Dom 
Kultury). 
Sukcesywnie planowana jest dalsza modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – 
wykonano projekty i uzyskano zezwolenia budowlane na wykonanie oświetlenia na 
ulicach: Konarskiego, Polnej i św. Faustyny Kowalskiej. 
4. Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne 
zidentyfikowane możliwości. 
W ramach planowania budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach miejskich 
przygotowano projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” i złożono 
wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP. 16 listopada 2018 r. podpisana została 
umowa o dofinansowanie projektu, współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach: Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Przedszkola Miejskiego Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 4 (budynek B), Przedszkola 
Miejskiego Nr 13. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec listopada 
2019 r.  
5. Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej. 
Na bieżąco udzielane są porady techniczno-eksploatacyjne kierownikom jednostek 
miejskich odnośnie ekonomiki eksploatacji urządzeń energetycznych, przepisowej ich 
eksploatacji, odnośnie doboru nowo zakupywanych urządzeń, czy też w planowaniu 
remontów w zakresie uwzględnienia w nich instalacji energetycznych.  
Podobnie 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. 
Udzielane informacje i porady dotyczą nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła, 
termomodernizacji budynków itp. 



Strona 75 z 160 
 

 

 

 

3.1.1.4. Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

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

 

3.1.1.5. Ocena stanu systemu gazowniczego 

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

 
3.2. Zaopatrzenie Miasta w ciepło przez MPGK Sp. z o.o. 

3.2.1. Informacja o zrealizowanych usługach 
Zaopatrywaniem Miasta Jasła w ciepło zajmuje się głównie MPGK Sp. z o.o. 

w Jaśle. Miejski system ciepłowniczy zasilany jest również z Elektrociepłowni Gamrat 

i Elektrociepłowni Orion. 

W 2018 roku Ciepłownia należąca do MPGK Sp. z o.o.: 

- wyprodukowała: 205.356,00 GJ, 

- sprzedała: 170.624,00 GJ, w tym dla: 
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- budownictwa mieszkaniowego: 117.515,00 GJ, 

- przemysłu: 17.977,00 GJ, 

- pozostałych odbiorców (obiekty użyt. publicznej): 35 132,00 GJ. 
 

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

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

20.015,7 m, przy czym sieć magistralna to 7.863,2 m, sieć rozdzielcza to 5.565,2 m, 

a długość przyłączy to 6.587,3 m. 

Ciepłociągi miejskie wykonane są w następujących technologiach:  

- preizolowana – 72,2% 

- tradycyjna, w tym: 

  - podziemna – 14,9% 

  - estakada – 6,1% 

  - estakada zmodernizowana – 6,8%. 
 

3.2.3. Inwestycje sieciowe zrealizowane w 2018 r. 
Zadania sieciowe wykonane w 2018 r.: 
1) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy 

ul. Ujejskiego 30, w Jaśle: 

- w technologii podziemnych rur preizolowanych: 2 x  48,3/110 - 57,4 m, 
- w technologii tradycyjnej (wewnątrz budynku): 2 x DN 40 – 14,0 m. 
Koszt wykonania sieci ciepłowniczej w 2018 r. wyniósł netto 40.187,85 zł. 

2) Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
CARITAS przy ul. Za Bursą 1 w Jaśle: w technologii podziemnych rur preizolowanych 

2 x  60,3/125 o długości 38,9 m. 
Całkowity koszt wykonania przyłącza wyniósł 39.400,72 zł. 
 

3.2.4. 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. 
W ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
– Projekt 3.3.1”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO WP 
na lata 2014-2020 m.in. w 10 budynkach wspólnot mieszkaniowych i 1 budynku 
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą budowane, podłączone do Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej, węzły cieplne wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU.  
 
W grudniu 2018 roku MPGK Sp. z o.o. podpisało umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie 
projektu „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie 
Ciepłowni Hankówka w Jaśle”, który będzie realizowany w ramach „PROGRAMU 
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OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014-2020”. Koszt realizacji 
inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu wynosi 14,2 mln zł, a dofinansowanie 
to kwota 5,6 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021. Realizacja 
projektu pozwoli na zastąpienie dotychczasowej produkcji ciepła wytwarzanego 
w Ciepłowni Hankówka w oparciu o paliwo stałe - miał węgla kamiennego, 
wysokosprawną produkcją ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. W ten sposób 
zostanie wytworzone 54,3 GWh/rok energii, w tym 25,9 GWh/rok energii elektrycznej 
i 28,4 GWh/rok ciepła. Wytworzona w układzie wysokosprawnej kogeneracji energia 
spowoduje ograniczenie emisji CO2 w układzie globalnym o 33 161 Mg/rok począwszy 
od 2022 roku. 
 
Z uwagi na znaczący udział sieci preizolowanych (72,2%) i zmodernizowanej 
napowietrznej estakady (6,8%) Miejska Sieć Ciepłownicza zapewnia odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej dla odbiorców. 
 

4. Lokalny transport zbiorowy 
 

4.1. Zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Miasta Jasła 

Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z zapewnieniem lokalnego transportu 
zbiorowego mieszkańców Miasta Jasła wykonywał poprzez powołany zakład budżetowy, 
jakim był Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle (ZMKS). 

 
4.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania ZMKS 

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle działał w oparciu o następujące 
akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 roku prawo budżetowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 4, 

poz. 18 z póź. zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1911); 

3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5. poz. 13 z póź. zm.); 

4) Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XI/81/91 z dnia 7 czerwca 1991 r. 
 

4.1.2. Prezentacja ZMKS 

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle został utworzony na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XI/81/91 z dnia 7 czerwca 1991 r. Pracą ZMKS kierował 
Dyrektor, który podlegał bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Jasła. Gospodarkę 
finansową zakładu nadzorował Skarbnik Miasta Jasła. Podstawowym przedmiotem 
działalności zakładu był regularny przewóz pasażerów w granicach administracyjnych 
Miasta Jasła. Zarząd Miasta Jasła uchwałą Nr 71/97 z dnia 6.11.1997 r. wyraził zgodę na 
wykonywanie przez ZMKS działalności statutowej poza granicami Miasta Jasła. W 2018 
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roku ZMKS dysponował 28 autobusami (11 autobusów z roku 2010 r., 11 autobusów 
z lat 1993 -1998, 6 autobusów z lat 1985 - 1988). Zakład posiadał 30 Zaświadczeń na 
wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na obsługę linii miejskich 
i pozamiejskich wydanych przez Burmistrza Miasta Jasła. ZMKS zatrudniał 52 osoby. 
Zakład gospodarował mieniem komunalnym będącym w jego użytkowaniu miasta 
i występował w obrocie gospodarczym w imieniu i na rachunek Miasta Jasła.  

 
4.1.3. Realizacja zadań przez ZMKS w 2018 roku 

W 2018 roku ZMKS świadczył usługi transportowe na terenie Miasta Jasło oraz na 
obszarze 5 gmin, z którymi Miasto Jasło zawarło porozumienia. Były to następujące 
gminy: Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Brzyska, Kołaczyce. Transport był wykonywany na 
łącznie 30 liniach, z czego na 11 liniach miejskich. Łączna długość obsługiwanych linii 
wynosiła 274 km, z czego długość linii miejskich wynosiła 62 km. Na wszystkich liniach 
autobusy ZMKS przejechały łącznie 885.564 km, z czego na liniach miejskich 540.800 
km. Zakład przewiózł łącznie 1.099.069 pasażerów, z czego 619.056 osób to 
mieszkańcy Jasła. Ponadto ZMKS świadczył usługi transportu osób dla innych jednostek 
gospodarczych i osób fizycznych oraz wykonywał usługi warsztatowe związane 
z naprawą sprzętu samochodowego. 

 
4.1.4. Podsumowanie 

W 2018 roku ZMKS na dobrym poziomie świadczył usługi w zakresie transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Jasła. 31.12.2018 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
Jasła Nr LXI/637/2018 z dnia 26.02.2018 r. Zakład został zlikwidowany. Prawa 
i obowiązki związane z działalnością Zakładu przejęła spółka prawa handlowego 
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. 

 
4.2. Członkostwo Miasta Jasła w Powiatowo-Gminnym Związku Komunikacyjnym  

 
4.2.1. Podstawy prawne funkcjonowania Związku 
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim działa na podstawie 

poniższych przepisów prawnych: 

1) Ustawa ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019r., poz. 511); 

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

z 2011 r. Nr 5. poz. 13 z póź. zm.); 

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

 
4.2.2. Prezentacja Związku 
Zgodnie z uchwałą RMJ Nr XXXII/320/2016 z dnia 26.09.2016 r. Miasto Jasło wraz 
z gminami: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec oraz z Powiatem Jasielskim utworzyło Powiatowo-
Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim. Został opracowany Statut 
Związku. Głównym zadaniem Związku jest organizacja publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-
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gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatu i gmin będących jego 
uczestnikami oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych. Zadania Związku 
obejmują planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem 
zbiorowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Organem stanowiącym 
i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, a organem wykonawczym Związku 
jest Zarząd Związku. Do obsługi organów Związku zostało utworzone Biuro Związku. Od 
maja 2017 roku do stycznia 2019 roku Przewodniczącym Zgromadzenia Związku był 
Rafał Papciak, a Przewodniczącym Zarządu Związku był w tym samym okresie 
Tadeusz Gorgosz. BMJ również w tym samym okresie pełnił funkcję Z-cy 
Przewodniczącego Zarządu Związku. Od 22 stycznia 2019 roku funkcję 
Przewodniczącego Zgromadzenia Związku pełni Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła, 
a funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku pełni Stanisław Pankiewicz Wicestarosta 
Jasielski. 

 
4.2.3. Zadania zrealizowane przez Związek w 2018 roku 

W 2018 roku Związek realizował następujące zadania i sprawy organizacyjne: 

1) Uchwałą Zgromadzenia P-GZT z września 2017 r. została ustalona składka 

członkowska na rok 2018 (2,40 zł od jednego mieszkańca gminy, 0,80 zł od jednego 

mieszkańca powiatu); 

2) W styczniu 2018 roku uchwałą Zgromadzenia P-GZT został przyjęty budżet Związku, 
który po stronie dochodów i wydatków wynosił 219,9 tys. zł; 

3) Opracowano projekt przebiegu linii komunikacyjnych. Dokonano analiz 
w zakresie podmiotów świadczących usługi transportowe; 

4) Utworzono podmiot wewnętrzny poprzez przejęcie w lutym 2019 r. od PKS SA. 100 
% udziałów w spółce PGZK-Jasiel Sp. z o.o. 
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5. Utrzymanie czystości i porządku 
 
5.1. Utrzymanie czystości na miejskich ulicach, chodnikach, placach 

5.1.1. Zimowe utrzymanie porządku 
5.1.1.1. Ulice 

W zakresie zimowego utrzymania ulic Miasto Jasło zostało podzielone na dwanaście 

poniższych stref: 

Lp. Nazwa strefy Długość ulic 
[m] 

1. Centrum Wschód 
(Os. Śródmieście) 

14.100 

2. Centrum Zachód 
(Os.: Kopernika, Mickiewicza) 

15.100 

3. Os. Hankówka 18.500 

4. Os.: Bryły, Kaczorowy 13.400 

5. Os. Brzyszczki 8.700 

6. Os. Ulaszowice 13.000 

7. Os. Krajowice 9.900 

8. Os.: Gądki, Rafineria 10.000 

9. Os. Niegłowice 6.000 

10. Os. Żółków 3.500 

11. Os. Sobniów 11.400 

12. Os. Górka Klasztorna 12.000 

Razem: 122.200 

 
W 2018 roku łącznie w zimowym utrzymaniu Miasta Jasła było 122,2 km dróg.  

 

5.1.1.2. Chodniki, ciągi piesze, przejścia dla pieszych 

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

Miasto Jasło zostało podzielone na pięć poniższych stref: 

1) Centrum Wschód (Os. Śródmieście); 

2) Centrum Zachód (Os. Kopernika, część Os. Mickiewicza); 

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

Mickiewicza, część Os. Ulaszowice); 

4) Strefa II (Os. Gądki, Os. Rafineria, Os. Niegłowice, Os. Żółków, Os. Górka 

Klasztorna, część Os. Kopernika); 

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

 
5.1.1.3. Sprzątanie po okresie zimowym 

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

Długość  
[km] 

Powierzchnia 
[m2] 

1. Strefa I  
(Os.: Śródmieście, Kopernika, 
Mickiewicza) 

62,5  50.000 

2.  Strefa II 
(pozostałe osiedla) 

36,5 30.555 

Razem: 99,0 80.555 
 

5.1.2. Letnie utrzymanie porządku 

5.1.2.1. Ulice 

Miejskie ulice posiadające krawężniki były oczyszczane mechanicznie. W poniższej 

tabeli pokazano częstotliwość mechanicznego oczyszczania miejskich ulic wraz 

wielkością oczyszczanej powierzchni. 

Lp. Częstotliwość oczyszczania Długość ulic 
[m] 

1.  Codziennie 
(w dni robocze i soboty) 

15.112 

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

18.216 

3.  Raz w 
tygodniu  

wtorek 20.979 

czwartek 18.324 

sobota 18.126 

4.  Raz w miesiącu  
 

6.000 

 

Natomiast ulice bez krawężników były oczyszczane ręcznie. W ten sposób oczyszczano 

ulice na osiedlach: Hankówka, Brzyszczki, Ulaszowice, Krajowice, Bryły, Gądki, 

Niegłowice, Sobniów, Górka Klasztorna. Łączna długość cyklicznie oczyszczanych ulic 

bez krawężników wynosiła 112,2 km. 

5.1.2.2. Chodniki, ciągi piesze, place i przystanki 

W zakresie oczyszczania miejskich chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków 

autobusowych Miasto Jasło zostało podzielone na sześć poniższych stref:  

 

Lp. Strefa 
Częstotliwość 
oczyszczania 

Oczyszczana 
powierzchnia 

[m2] 

1. 

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

Codziennie 30.325 
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Lp. Strefa 
Częstotliwość 
oczyszczania 

Oczyszczana 
powierzchnia 

[m2] 

2. 
Strefa I (Os.: Gamrat, Krajowice, 
Bryły, Kaczorowy, część Os. 
Kopernika, część Os. Ulaszowice) 

Raz 
w tygodniu, 
w ramach 
potrzeb 

18.226 

3. 
Strefa II (część Os. Kopernika, 
Os.: Gądki, Rafineria, Niegłowice, 
Żółków, Górka Klasztorna) 

Raz 
w tygodniu, 
w ramach 
potrzeb 

21.188 

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

Raz 
w tygodniu 

12.099 

5. 
Utrzymanie porządku na terenie 
MOSiR-u (Dni Jasła) 

23-24.06.2018 
r. 

20.500 

6. 
Utrzymanie porządku  
(MDW) 

25.08.2018 r. 20.000 

Razem  123.338 

 

5.2. Kosze uliczne 

 

W ramach działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jasła 

opróżniano i utrzymywano kosze uliczne (439 szt.). Kosze uliczne w centrum miasta 

opróżniane były codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych, na 

pozostałych terenach kosze były opróżniane co dwa tygodnie. Utrzymywanie koszy 

obejmowało również wymianę starych koszy na nowe oraz montaż koszy w nowych 

miejscach. W 2018 r. wymieniono wszystkie kosze uliczne w parku miejskim. 

 

5.3. Usuwanie padłych zwierząt 

 

Na terenie Miasta Jasła w 2018 r., tak jak w poprzednich latach na bieżąco były usuwane 
padłe zwierzęta z terenów będących w zarządzie miasta Jasła. Usługa ta była świadczona 
przez uprawnione podmioty. W 2018 r. z terenu Miasta Jasła usunięto 40 szt. padłych 
zwierząt (w większości były to sarny po kolizji drogowej). 

 
5.4. Realizacja zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 
5.4.1. Podstawa prawna 
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadnia te realizowane są w oparciu 
o następujące przepisy prawne: 

1) Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1840); 
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2) Uchwała RMJ Nr LX/617/2018z dnia 29.01.2018 r. - Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła 
w 2018 roku. 

 

5.4.2. Krótki opis Programu 

Program ten jest każdego roku uchwalany przez RMJ w terminie do 31 marca. Program 
ten obejmuje: 
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) Odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) Usypianie ślepych miotów; 
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 
9) Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów. 

 

5.4.3. Zrealizowane zadania w 2018 roku 

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

pochodzących z terenu Miasta Jasła; W 2018 r. nie przekazano żadnego 
zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta, które wyłapywane 
były z terenu Miasta Jasła, jako zwierzęta bezdomne, umieszczane były w tzw. 
Punkcie Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt. W 2018 r. w Punkcie 
przetrzymywano 91 szt. zwierząt. 

2) 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 2018 roku zdarzeniach 
drogowych ucierpiało łącznie  ok. 50 szt. zwierząt, w tym 6 zwierząt domowych. 

3) Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Jasła oraz 
poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli dla wyłapanych 
bezdomnych zwierząt; Łącznie w 2018 r. wyłapano 117 zwierząt: 64 psy i 53 koty 
(w tym 22 koty wolno żyjące). 

4) Umowa na zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla odebranych 
zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Miasta Jasła; W 2018 r. nie było 
konieczności przekazania żadnego zwierzęcia do gospodarstwa rolnego.  

5) Umowy na elektroniczne znakowanie psów, których właściciele mieszkają na 
terenie Miasta Jasła. 
 

W 2018 r. zaczipowano 71 psów, których właściciele mieszkają na terenie Miasta Jasła. 
Od początku prowadzenia akcji, tj. od marca 2017 r. zaczipowano już 600 psów. 
Elektroniczne znakowanie psów jest dzisiaj jedną z najbardziej skutecznych metod 
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zapobiegania bezdomności zwierząt, gdyż pozwala na szybką identyfikację zwierzęcia 
i jego właściciela, co z kolei zapobiega umieszczaniu takich zwierząt w schronisku. 
Ponadto w ramach Programu sprawowano opiekę nad kotami wolno żyjącymi. W tym 
celu Miasto Jasło corocznie nawiązuje współpracę z osobami, które od wielu lat na 
terenie naszej gminy dokarmiają i otaczają opieką koty wolno żyjące. Dzięki temu 
skupiska kotów wolno żyjących są na bieżąco monitorowane. Miasto dostarcza takim 
społecznym opiekunom karmę (głównie suchą), dzięki której ww. zwierzęta są 
dokarmiane. Podobnie jak i w latach poprzednich, tak i w 2018 r. prowadzona była 
również sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w celu ograniczenia 
niekontrolowanego rozrostu ich populacji i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 
W celu sprawniejszego realizowania zadania zapobiegania bezdomności zwierząt 
Miasto posiada własny Punkt Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt, dzięki 
któremu nie ma potrzeby umieszczania wyłapanych zwierząt w schronisku. Posiadanie 
Punktu umożliwia poszukiwanie dotychczasowych właścicieli zwierząt odłowionych 
z terenu naszego Miasta. Metoda ta sprawdza się od kilku lat. Jak pokazują statystyki, 
zwierzęta (w szczególności psy) wyłapane na terenie miasta wracają do swojego 
dotychczasowego właściciela, a w przypadku niemożności jego ustalenia, zwierzę 
zostaje przekazane nowemu opiekunowi, z którym podpisywana jest stosowna umowa 
adopcyjna. I tak w 2018 roku: 
1) Zwierzęta, które zostały odebrane przez swoich dotychczasowych właścicieli: 

45 zwierząt – 41 psów i 4 koty; 
2) Zwierzęta, które zostały przekazane do adopcji: 37 zwierząt – 14 psów i 23 koty(w 

tym 0 wolno żyjące); 
3) Zwierzęta, które ze względu na odniesione obrażenia (np. w wyniku zdarzeń 

drogowych) lub zły stan zdrowia zostały poddane eutanazji: 10 zwierząt – 5 psów 
(1 zgon), 5 kotów (w tym 3 wolno żyjące); 

4) 17 kotów wolno żyjących zostało wypuszczonych w miejsce dotychczasowego 
bytowania; 

5) 8 zwierząt (4 psy i 4 koty) pozostało pod tymczasową opieką Miasta Jasła na 
2019 r.  
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6. Gospodarka odpadami 
 

6.1. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 

 

6.2. Zrealizowane zadania w 2018 roku 

W ramach działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku wszystkie 

nieruchomości na terenie miasta Jasła (zamieszkałe: zabudowa jednorodzinna, zabudowa 

wielomieszkaniowa, niezamieszkałe: działalność gospodarcza, obiekty użyteczności 

publicznej, itp.) były objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbierane 

były wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, tj. zmieszane, segregowane (papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale), wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zielone oraz budowlane. Odpady były odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości lub za 

pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Łącznie w 2018 roku odebrano 12.020,82 ton odpadów komunalnych, w tym: 

a) zmieszanych odpadów: 9.300,16 ton; 
b) segregowanych odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale: 1099,76 ton; 
c) wielkogabarytowych: 250,18 ton; 
d) budowlanych: 43,06 ton; 
e) zielonych: 1.209,92 ton; 
f) z cmentarzy: 117,74 ton. 
Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta Jasła w 2018 r. zawiera Analiza stanu gospodarki odpadami. 

Analiza taka jest sporządzana każdego roku do 30 kwietnia za rok poprzedni i jest 

zamieszczana na oficjalnej stronie internetowej UM w Jaśle www.jaslo.pl 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona środowiska. 

Miasto Jasło w 2018 r. osiągnęło wszystkie wymagane ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach poziomy odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania (art. 3a 

i art. 3b). 

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów 
komunalnych typu: papier, 
metale, tworzywa sztuczne 

i szkło 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż 

niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

30% 31,50% 50% 100% 60% 98,73% 

W 2018 r. kontynuowano akcję odbioru od mieszkańców Jasła odpadów zawierających 
azbest w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 r. Łącznie 
odebrano 40,3 ton tego rodzaju odpadów w postaci eternitu pochodzącego z wymiany 
pokryć dachowych na 28 nieruchomościach. 

http://www.jaslo.pl/
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W celu usprawnienia miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. 
sporządzono i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Całkowita wartość zadania to 
8.186 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania 5.657 tys. zł. Wniosek uzyskał ocenę 
pozytywną i został umieszczony na poz. nr 4 listy rankingowej opublikowanej przez 
NFOŚiGW. Lista zawiera 21 pozycji. 
 

 

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 

1) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831); 

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

niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020. 

Plan trzykrotnie był aktualizowany poniższymi uchwałami: 

a) Uchwała RMJ Nr XXIV/241/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r;, 

b) Uchwała RMJ Nr XLVI/467/2017 z dnia 29 maja 2017 r.; 

c) Uchwała RMJ Nr V/37/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. 

 

7.1.2. Prezentacja Planu 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikła ze 
zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 
2008 roku. Posiadanie Planu jest podstawą do uzyskania dotacji między innymi 
z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Celem strategicznym zaproponowanych w Planie działań jest poprawa stanu powietrza 
atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii 
na terenie Miasta. Kierunkami głównymi działań jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych oraz redukcja zużycia energii finalnej, przy jednoczesnym zwiększeniu 
udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. 

Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła działań jest: 

a) redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
b) zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 
c) redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 
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d) poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

e) oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii finalnej, 

f) zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, 

g) ograniczenie strat ciepła w ogrzewanych budynkach. 

Zaproponowane cele oraz poszczególne działania zmierzającej do poprawy, jakości 
życia mieszkańców na terenie Miasta wymagają uzyskania odpowiedniej kwoty 
dofinansowania inwestycji – zarówno ze środków zewnętrznych, jak i własnych Miasta. 

 
7.1.3. Zadania zrealizowane w 2018 roku 
W 2018 roku Miasto Jasło wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki starając się 

o pozyskanie środków zewnętrznych przygotowało i złożyło dwa wspólne Projekty 

w zakresie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Obydwa projekty 

otrzymały dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 

 

Poniższe projekty otrzymały dofinansowanie: 

1. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 
Projekt 3.3.1. 
Zadanie obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na 

paliwa stałe) na kotły gazowe, kotły na biomasę i przyłączenie 

11 wielomieszkaniowych budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej. 

2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 

Projekt 3.3.2 

Zadanie obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na 

paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign. 

 

W ramach ww. naboru organizowano spotkania z mieszkańcami. W październiku 2018 
r. w JDK odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Jasła w sprawie Programu 
Czyste Powietrze, organizowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie. Podczas spotkania 
zostały przekazane podstawowe informacje o programie, tj.: warunków otrzymania 
dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła oraz zakupu i montażu nowych 
źródeł ciepła, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
montażu lub modernizacji instalacji CO i CWU, instalacji odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montażu wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. Prowadzona była akcja informacyjna dla mieszkańców i pomoc 
w wypełnianiu wniosków. Wnioski o wymianę kotła złożyło 335 mieszkańców, w tym 
234 na kocioł gazowy lub biomasę i 101 na ekogroszek. 

 

Ważnym aspektem działań dotyczącym alternatywnych źródeł energii jest bieżące 
monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznych, zainstalowanych na budynkach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach wcześniejszych: MOSiR Jasło, na krytej 
pływalni, hali fitness, na zadaszeniu Placu Bartłomieja, z którego energia 
doprowadzana jest kablem na potrzeby budynku UM, Przedszkolu Miejskim nr 6, 
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Zespole Szkól Miejskich nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 
i Zespole Szkół Miejskich nr 3. 
 

Pod koniec 2018 roku ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Miasto 
Jasło otrzymało dofinansowanie do projektu „Odnawialne źródła energii na terenie 
Miasta Jasła”, w ramach którego będą budowane instalacje fotowoltaiczne na 
obiektach: Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Przedszkola Miejskiego Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 4 (budynek B), Przedszkola 
Miejskiego Nr 13. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec listopada 
2019 r.  
 
Bardzo duże znaczenie dla poprawy czystości powietrza w Jaśle będzie miała realizacja 
zadania inwestycyjnego „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego 
w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie 
zastąpienie dotychczasowej produkcji ciepła wytwarzanego w Ciepłowni Hankówka 
w oparciu o paliwo stałe - miał węgla kamiennego, wysokosprawną produkcją ciepła 
i energii elektrycznej w kogeneracji. W ten sposób zostanie wytworzone 54,3 GWh/rok 
energii, w tym 25,9 GWh/rok energii elektrycznej i 28,4 GWh/rok ciepła. Wytworzona 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji energia spowoduje ograniczenie emisji CO2 
w układzie globalnym o 33 161 Mg/rok począwszy od 2022 roku. 

 

7.2. Edukacja ekologiczna 

W 2018 roku w ramach edukacji ekologicznej podejmowano działania obejmujące tematykę 
związaną z ochroną przyrody, selektywną zbiórką odpadów komunalnych, ochroną 
powietrza, itp.: 

1) Dofinansowano 37 przedsięwzięć ekologicznych (18 konkursów w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, 18 konkursów w przedszkolach oraz wystawę psów 
rasowych); 

2) Dofinansowano organizację 31 zielonych szkół; 
3) Dofinansowano 1 konferencję dla Podkarpackiego Związku Pszczelarzy Koło 

w Jaśle; 
4) Przeprowadzono XX edycję konkursu zbiórki zużytych baterii dla przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów. Dzięki tej akcji corocznie na terenie Miasta Jasła jest 
zbieranych i przekazywanych do odzysku ok. 3-4 ton zużytych baterii;  

5) Zorganizowano konferencję popularno-naukową pt. „Spotkanie z pszczołami" dla 
mieszkańców Miasta Jasła; 

6) Dofinansowano zakup ziarna na zimowe dokarmianie zwierzyny prowadzone przez 
koło łowieckie. 
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8. Zieleń miejska 
 

8.1. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

 

8.2. Zadania zrealizowane w 2018 roku. 
W 2018 r. tereny zieleni miejskiej były objęte kompleksowym utrzymaniem w ramach 
zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi. 
1) Prowadzono kompleksowe utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta. Utrzymanie 

polegało na zapewnieniu czystości i koszeniu trawników (12.295 m2), utrzymaniu 
krzewów, bylin i żywopłotów (3.334,5 m2), utrzymaniu krzewów w powierzchniach 
żwirkowych (197 szt.); 

2) Prowadzono kompleksowe utrzymanie parku miejskiego przez własnych pracowników. 
Utrzymanie obejmowało: sprzątanie i czyszczenie alejek (6.067 m), koszenie i sprzątanie 
wykoszonej trawy (10.000 m2), pielęgnację krzewów i bylin, utrzymanie w czystości ławek 
(53 szt.), pomników oraz Glorietki. Dodatkowo pomiędzy 1 marca a 3 maja prowadzona 
była przez firmę zewnętrzną akcja sokolnicza ograniczająca bytowanie gawronów na 
terenie parku miejskiego, co znacząco wpłynęło na stan sanitarny i czystość parku; 

3) Na bieżąco sprzątano z terenu miasta połamane w czasie wichur drzewa i gałęzie, 
usunięto na koniec sezonu opadłe liście; 

4) Prowadzono nasadzenia i pielęgnację roślin jednorocznych i wieloletnich. Obsadzono dwa 
rzuty roślin na rabatach i w donicach, wiszące donice na latarniach oraz kwietnik przy 
ul. Rynek. W I rzucie posadzono bratka (12.688 szt.), w II rzucie begonię wiecznie 
kwitnącą, ipomeę, sunpatiensa, starca i lobularię (łącznie 8.298 szt.). W 25 donicach 
wiszących nasadzono pelargonie (175 szt.), a w kwietniku przy ul. Rynek – begonie zwisłe 
(200 szt.). Utrzymywano róże płożące (205 szt.) i trzmieliny (86 szt.) w gazonach na płycie 
Rynku. Prowadzono prace pielęgnacyjno-rolnicze na terenie winnicy miejskiej. Nasadzono 
tam 60 sztuk róż rabatowych; 

5) Zrewitalizowano teren zielony przy budynku Urzędu Miasta; 
6) Posadzono na terenie Miasta Jasła 131 szt. drzew (w tym 100 szt. miododajnych) i 149 szt. 

krzewów; 

7) Przekazano do nasadzenia mieszkańcom 300 szt. drzew; 

8) Prowadzono przycinkę formującą i sanitarną drzew (304 szt.) oraz wycinkę chorych 
i zagrażających drzew. (49 szt.); 

9) Prowadzono utrzymanie zieleni miejskiej położonej poza centrum miasta: koszenie 
trawników (ok. 25.000 m2) oraz pielęgnacja krzewów (2.000 m2). 
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9. Gospodarka nieruchomościami 
 
Miasto Jasło jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem wynoszącej 
441,4617 ha. 
Ponadto Miasto Jasło jest właścicielem gruntów o powierzchni 46,4899 ha oddanych 
w użytkowanie wieczyste i niewchodzących do zasobu gruntów Miasta. 
 
Gospodarowanie nieruchomościami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 
w szczególności w zakresie najmu i dzierżawy na terenie Jasła obowiązuje: 
1) uchwała Nr XXII/187/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, 
2) uchwała Nr XXXIX/365/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lutego 2013 r. 

w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu. 
 
Zarządzanie drogami reguluje ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), 
a nadzór nad nimi sprawuje Burmistrz Miasta Jasła. 
 
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Jasła są to grunty o różnym 
przeznaczeniu i stanie zagospodarowania. Główny kierunek ich zagospodarowania, to 
oddawanie w najem i dzierżawę, co przynosi stały dochód do budżetu miasta. Tereny 
przeznaczone do sprzedaży, to grunty przeznaczone lub możliwe do wykorzystania na cele 
inwestycyjne, pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, przemysł oraz usługi. 
 

10. Budownictwo mieszkaniowe 
 

Zasób mieszkaniowy Miasta Jasła na koniec 2018 r. liczył 294 lokale o łącznej powierzchni 
10.907,91 m2 , w tym 117 lokali o łącznej powierzchni 3.019,19 m2 mające charakter lokali 
socjalnych.  
Istniejące mieszkania komunalne zostały wybudowane lub odbudowane po 1945 r.  
i wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz 
197 mieszkań w 18 budynkach wyposażone jest w centralne ogrzewanie. Zwiększanie liczby 
mieszkań na wynajem w zasobie Miasta Jasła następować będzie: w efekcie realizacji 
czynszowego budownictwa mieszkaniowego oraz wynajmowania lokali od innych właścicieli 
i ich podnajem dla rodzin nieposiadających własnego mieszkania. 
Jednocześnie prowadzona jest sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w oparciu o zasady 
określone w uchwale Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r. Nr LI/493/98 z późn. zm. 
Od kilku lat przeciętnie sprzedawanych jest 2-3 lokali rocznie. 

 
Ocena stanu technicznego budynków, których Miasto Jasło jest właścicielem wskazuje na 
potrzeby remontowe, w tym szczególnie dotyczące: 
1) elewacji (w tym docieplenia), 
2) stolarki okiennej i drzwiowej, 
3) pokryć dachowych, 
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4) instalacji wod.–kan. i centralnego ogrzewania. 
Stopień pilności wykonania w/w 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 będzie wywoływał stopniową 
degradację obiektu budowlanego pogarszając warunki jego eksploatacji. Remonty budynków 
komunalnych realizowane są w oparciu o przeglądy techniczne i tworzone na ich podstawie 
roczne i pięcioletnie plany remontów.  
 
Podstawowym źródłem finansowania kosztów utrzymania komunalnego zasobu 
mieszkaniowego są dochody z czynszów najmu uzupełniane dotacją z budżetu miasta 
przeznaczaną na dofinansowanie niezbędnych robót remontowych.  
Zarządzanie zasobem lokalowym Miasta prowadzone jest w systemie zleconym na podstawie 
umowy zawartej z zarządcą nieruchomości wyłonionym w trybie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. W okresie sprawozdawczym zasobem lokalowym zarządzała spółka gminna 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. 
w Jaśle.  
Zarządzanie 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. 

 
W 2018 roku było realizowane komunalne budownictwo mieszkaniowe. Zwiększenie zasobu 

mieszkaniowego realizowane było przez miejską spółkę Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Jaśle, która rozpoczęła 

budowę przy ul. 3 Maja budynku z 8 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem 

oraz jednym lokalem handlowym na parterze. 

 

 

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. 

 
Sprawy związane z cmentarzami komunalnymi regulują następujące przepisy prawne: 
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1) Uchwała Nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej Jasła z 26 marca 2012 w sprawie Regulaminu 
cmentarzy komunalnych w Jaśle; 

2) Uchwała Nr XLIV/449/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 kwietnia w sprawie ustalenia 
opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Jaśle; 

3) Zarządzenie z dnia Nr 4/176/2017 Burmistrza Miasta Jasła 5.12.2017 r. 
w sprawie opłat za usługi cmentarne. 

Na terenie „Nowego cmentarza” rocznie odbywa się średnio około 200 pogrzebów. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie to 4.120 sztuk, natomiast miejsc grzebalnych, jakie 
są obecnie do dyspozycji szacuje się na poziomie 240 sztuk.  
W 2018 roku na cmentarzu wykonano przebudowę dwóch alejek. 
 
Na terenie „Starego cmentarza”, który jest wpisany do rejestru zabytków, w ciągu roku 
odbywa się średnio około 100 pogrzebów i są to pochówki w istniejących grobach. Liczba 
grobów znajdujących się na jego terenie to 4.829 sztuk. 
W 2018 roku na cmentarzu wykonano: 
1) Remont części alejki. 
2) Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy trzech zabytkowych 

nagrobkach. 
3) W ramach współpracy z ASP z Krakowa – studenci wykonali konserwację 

i restaurację dwóch zabytkowych nagrobków kamiennych. 
4) Wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne (emaliowane) przy zabytkowych 

nagrobkach. 
5) Wykonano bieżące prace zabezpieczające przy bramie głównej cmentarza. 

 
Na cmentarzu przy ul. Gajowej średnia liczba pogrzebów wynosi około 50 rocznie. Liczba 
miejsc grzebalnych wynosi około 100 sztuk. W 2018 roku na cmentarzu wykonano: 
1) Nową kwaterę grzebalną; 
2) Przebudowę instalacji wodociągowej z montażem zdroju ulicznego; 
3) Remont oświetlenia i sterowania oświetleniem; 
4) Naprawę włazu studziennego. 

 
Administratorem cmentarzy komunalnych w Jaśle był w 2018 roku, wyłoniony 
w drodze przetargu, Zarządca cmentarzy Stanisław Wojdyła. 

 
W zakresie opieki nad cmentarzami wojskowymi i mogiłami wojennymi w 2018 roku 
wykonano: 
1) Remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej na starym cmentarzu przy ul. 

Zielonej w Jaśle; 
2) odtworzono krzyż na cmentarzu wojennym nr 36 i 37 Jasło-Podzamcze zgodnie 

z projektem budowlanym. 
 

  



Strona 93 z 160 
 

 

 

12. Targowiska komunalne 
 

Na terenie Miasta Jasła funkcjonują trzy komunalne place targowe: 
1. Plac Bazar z pawilonami DUO; 
2. Zielony Rynek; 
3. Plac handlowy z przeznaczeniem na sprzedaż mebli przy ulicy Szajnochy. 

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. 

 
Sprawy związane z targowiskami miejskimi regulują poniższe przepisy prawne: 
1) Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu; 
2) -Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej; 
3) Zarządzenie Nr V/7/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30  listopada 2018 ustalające 

stawki opłat za rezerwacje stanowiska handlowego na placu targowym „Bazar” i „Mój 
Rynek”. 

Średnią liczbę miejsc handlowych ogółem szacuje się na poziomie około 414, z czego na 
terenie: 
1) Placu Bazar jest do dyspozycji 210 stanowisk handlowych oraz 71 pawilonów DUO; 
2) Zielonego Rynku są 104 stanowiska handlowe oraz 19 stanowisk znajdujących się przy 

ulicy Stromej; 
3) Placu handlowego - jest 10 stanowisk handlowych przeznaczonych pod sprzedaż mebli. 

Zarządcą placów targowych znajdujących się na terenie Miasta Jasła w 2018 roku była, 
wyłoniona w trybie przetargu, Firma Usługowo-Handlowa „ATENA”. 
W 2018 roku oddano do użytku zadaszenie drugiej połowy placu targowego Zielony Rynek 
zlokalizowanego na Placu Bartłomieja z Jasła. 
 

13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 
13.1. Porządek publiczny  
Burmistrz Miasta Jasła swoje zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego 
i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jasła wykonywał poprzez powołaną formację 
umundurowaną, jaką jest Straż Miejska (SM).  

13.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania SM 

Zadania straży miejskiej 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.2013.1383.j.t. 

z późn. zm.); 
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); 
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3) Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr IV/42/2015 z dnia 17.04.2015 r. 
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaśle. 

 

13.1.2. Prezentacja SM 

Straż Miejska w Jaśle została powołana Zarządzeniem BMJ Nr 5/92 z dnia 31 stycznia 1992 r. 
Pierwszy rok działalności, SM w Jaśle zamknęła stanem osobowym liczącym 9 osób 
(Komendant i 8 strażników). W 1997 r. ukazała się ustawa o strażach gminnych, która 
ujednoliciła prawa i obowiązki strażników. Rok 1998 to zmiana umundurowania, dystynkcji  
i znaków identyfikacyjnych. Lata 2003 – 2004 to rozpoczęcie współpracy w zakresie 
działalności edukacyjnej w przedszkolach i szkołach na terenie naszego miasta. W latach 
2003-2006 szczególny nacisk położony został na poprawę stanu czystości i porządku oraz 
bezpieczeństwa  na terenie miasta. Był to okres wprowadzenia strażników osiedlowych na 
terenie miasta. Rok 2007 to czas, kiedy w mieście powstaje monitoring wizyjny. Centrum 
Monitoringu mieści się przy ul. PCK 2a,w budynku SM. Służbę w SM w 2018 roku pełniło 19 
strażników i 5 pracowników cywilnych zatrudnionych do obsługi systemu monitoringu 
wizyjnego oraz 1 pracownik do obsługi kancelarii. 

 

13.1.3. Realizacja zadań przez SM w 2018 roku. 

Głównym zadaniem Straży Miejskiej w Jaśle jest ochrona porządku w miejscach publicznych. 
Wszystkie działania prowadzone były w zakresie: monitorowania miejsc zagrożonych, 
egzekwowania utrzymania porządku w mieście od mieszkańców, firm i instytucji,  
likwidowania i zapobiegania powstawaniu „dzikich” wysypisk, ujawniania sprawców 
dewastacji mienia, egzekwowania od właścicieli zwierząt wywiązywania się z nałożonych 
obowiązków, w tym sprzątania „nieczystości” po psach oraz trzymania ich na uwięzi, 
przestrzegania przepisów spożywania  alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych, 
zabezpieczania imprez masowych, akcji profilaktycznych w szkołach. 
Na koniec 2018 roku miejski monitoring obejmował 48 kamer na terenie miasta: 37 kamer 
HD, w tym 23 kamery z podświetleniem, 4 kamery stacjonarne (kierunkowe) i 7 kamer 
analogowych. Dzięki nim pracownicy monitoringu mogli szybko zauważyć i podjąć działania 
wobec sprawców wykroczeń, przestępstw, a materiały z nagrań mogły posłużyć do działań 
operacyjnych innych. Monitoring działa w systemie całodobowym. Dzięki monitoringowi 
miejskiemu łącznie podjęto 1.804 interwencje. W 2018 roku kontynuowano prace związane 
z rozbudową monitoringu wizyjnego. Zostały wymienione cztery kamery analogowe na IP. 
Zainstalowano dziewięć nowych kamer IP z możliwością nocnego podświetlania. 
Dzierżawiono rejestrator, urządzono dodatkowe stanowisko do obserwacji monitoringu 
(zakupiono monitory, joystick, komputer do monitorów). Przebudowano pomieszczenie 
obserwacji monitoringu wraz z pomieszczeniem dyżurnego Straży Miejskiej. 
SM w 2018 roku przyjęła 3.042 interwencji dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości 
występujących na terenie miasta oraz ponad 189 interwencji, które zostały przekazane do 
instytucji w ramach kompetencji. 
W zakresie kontroli spalania odpadów w 2018 roku funkcjonariusze SM przeprowadzili 70 
kontroli ws. spalania odpadów w piecach przydomowych, w tym sporządzono 35 stosownych 
protokołów. 
Funkcjonariusze SM podejmowali też kontrole płatnych stref parkowania. W 2018 roku 
wystawionych zostało 1.333 dodatkowych opłat parkingowych. 

http://forum.gazeta.pl/forum/w,635,163183635,163183635,Kontrole_ws_spalania_odpadow_w_piecach_probki.html
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SM prowadziła działania w zakresie edukacyjno-profilaktycznym skierowane do uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli. Z ważniejszych akcji prowadzonych w szkołach można wyliczyć: 
„Z autochodzikiem - nauka i dobra zabawa”, „Spalanie śmieci zatruwa, szkodzi i szpeci”, 
„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” oraz akcja dla gimnazjalistów „TY decydujesz”. 
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez SM jest zabezpieczanie imprez masowych, 
zgromadzeń publicznych o charakterze religijnym, sportowym, czy rozrywkowym. Do 
najważniejszych imprez, które w 2018 r. SM zabezpieczała należy zaliczyć: Sylwester na 
płycie Rynku, Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wyścig kolarski, 
Obchody 3 Maja, Dzień Dziecka, Międzynarodowe Dni Wina Jasło 2018, Dni Kultury 
Romskiej, Wystawa psów rasowych, Dni Jasła 2018,Pikniki osiedlowe, uroczystości kościelne, 
Bieg Króla. 

 
13.1.4. Podsumowanie  

Stale wzrastająca liczba zgłoszeń z prośbą o interwencję, kierowanych przez mieszkańców 
bezpośrednio do dyżurnego SM (w 2018 r. wzrost o 142 interwencje – wzrost o ok. 5%), to 
także dowód na zaufanie oraz skuteczność działań SM. Założenia dalszej rozbudowy 
miejskiego monitoringu przewidują rozwiązania, które pozwolą na obserwacje większości 
newralgicznych miejsc w wielu częściach miasta. Dotychczasowe, jak i planowane działania, 
wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie porządku publicznego 
w Mieście Jaśle. 
Szczegółowe dane dotyczące działalności Straży Miejskiej w Jaśle w 2018 roku zawarte są 
w Sprawozdaniu z działalności SM w Jaśle za rok 2018 r., które dostępne jest na stronie 
internetowej SM www.strazmiejskajaslo.pl w zakładce O NAS. 

 

13.2. Bezpieczeństwo powodziowe 
 

13.2.1. Podstawa prawna 
Zadania BMJ w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym oraz 
pożarowym określone zostały w poniższych ustawach: 
1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1401, 1560); 
2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

736 ze zm.); 
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze 

zm.). 
 

13.2.2. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa powodziowego 

W 2018 roku realizowano następujące zadania: 
Przystąpiono do opracowywania nowego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Jasła. 
Plan operacyjny ochrony przed powodzią jest jednym z elementów tego planu.  
Brano aktywny udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przed 
powodzią obszarów położonych wzdłuż rzeki Wisłoki (113 + 350 – 119 + 000 km) na terenie 
miasta Jasła, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, Etap I i II oraz dokumentacji pozostałych 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na naszym terenie w zakresie: 
1) modernizacji istniejącego obwałowania, 

http://www.strazmiejskajaslo.pl/


Strona 96 z 160 
 

 

 

2) budowa nowych odcinków zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
3) remontów istniejącego obwałowania. 
Na bieżąco przekazywano dane i informacje dotyczące zagrożenia powodziowego na terenie 
Miasta Jasła. Dane te były niezbędne do aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
na terenie Jasła i zbierane były na zlecenie inwestora, tj. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 
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 2018 roku zakupiono kolejny sprzęt na 
wyposażenie tych magazynów. Na stanie magazynów przeciwpowodziowych znajdują się 
m.in.: łopaty i worki na piasek, pompy pływające, pompy zatapialne, agregaty prądotwórcze, 
wysokowydajne zestawy pompowe stacjonarne oraz przewoźne, zapory przeciwpowodziowe 
napełniane wodą, przenośne zapory przeciwpowodziowe, zestawy oświetleniowe, drabiny, 
namioty, pilarki spalinowe, plandeki na zerwane dachy, pontony wraz z kamizelkami, wodery 
i spodniobuty, specjalistyczny sprzęt, węże wraz z akcesoriami oraz wiele innego sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych. 

 

13.2.4. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 

Miasto Jasło utrzymuje i wyposaża w niezbędny sprzęt i wyposażenie jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Powyższe pozwala na realizację zadań własnych obejmujących sprawy 
porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Jasła. Na terenie Miasta Jasła 
funkcjonują n/w jednostki OSP:OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – 
„Hankówka”,OSP Jasło – „Brzyszczki”. 
Realizując powyższe zadania w 2018 roku przekazano do użytkowania wyremontowane 
remizy dla OSP Jasło – „Żółków” oraz dla OSP Jasło – „Niegłowice”. 
Ponadto w ramach realizacji Rocznego 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 2018 rok 

przyjętego Uchwała RMJ Nr LIII/540/2017z dnia 30 października 2017 r. przekazano dotację 

dla jednostki OSP Jasło – „Żółków” na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych, poprzez zakup 

wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego”.  

Od wielu lat jednostki OSP na terenie Miasta Jasła ze środków budżetu miasta są 
wyposażane w sprzęt pozwalający na właściwą realizację powierzonych zadań. 
Wg oceny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wyposażenie 
i jakość sprzętu znajdującego się w miejskich jednostkach OSP jest bardzo dobra. 

 
13.2.5. Podsumowanie 

Ze względu na fakt położenia Miasta Jasła nad trzema górskimi rzekami występuje duże 
prawdopodobieństwo powodzi. W celu zminimalizowania zagrożeń już od lat 80-tych zaczęto 
budowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek na terenie miasta. Obecnie całkowita 
długość wałów wynosi 17,607 km. Do wykonania pozostaje jeszcze budowa lewostronnego 
obwałowania rzeki Wisłoki o długości 5,65 km na osiedlu Niegłowice oraz w gminie Jasło 
i gminie Dębowiec. Budowa wałów nie należy do zadań BMJ, lecz do Państwowego 
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. Organem właściwym w zakresie 
zarządzaniem kryzysowym na terenie Miasta Jasła jest Burmistrz. Organem pomocniczym 
Burmistrza w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym jest 
powołany przez BMJ Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK). Pracami MZZK kieruje 
BMJ. Bezpośrednio realizacją ww. zadań zajmują się członkowie powołanego przez BMJ 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okresach, w których nie występują 
bezpośrednie zagrożenia sprawami monitorowania oraz informowania o potencjalnych 
zagrożeniach zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Jaśle. 
Ponadto BMJ w celu skuteczniejsze go przekazywania informacji o zagrożeniach wdrożył 
w Jaśle elektroniczny system ostrzegania SMS-ALERT. W tym systemie na koniec 2018 roku 
zarejestrowanych było 494 mieszkańców Jasła.  

 

14. Utrzymanie miejskich obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych 
 

Miasto Jasło jest właścicielem i zarządza niżej wymienionymi urządzeniami 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; 

2) Tablice ogłoszeń – rozmieszczone są na wszystkich osiedlach miasta i są utrzymywane  
w porozumieniu z zarządami osiedli; 

3) Ławki - rozmieszczone są w parku, na Rynku, na skwerach i w ciągach komunikacyjnych.  
Powyższe urządzenia były utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 
i funkcjonalnym. 

BMJ wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta w Jaśle. Urząd Miasta realizował 
swoje zadania w czterech budynkach zlokalizowanych w następujących miejscach: 
1) ul. Rynek 12 (pozostałe komórki organizacyjne UM), 
2) ul. Sokoła 8 (Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

Energetyk Miejski, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej), 
3) ul. PCK 2A (Straż Miejska), 
4) ul. Floriańska 8A (Wydział Organizacyjny i Kadr – Zamówienia Publiczne, Wydział 

Rozwoju i Promocji Miasta). 
 
Urząd Miasta utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym i funkcjonalnym budynki – 
domy osiedlowe na ośmiu osiedlach: Bryły, Brzyszczki, Hankówka, Kaczorowy, Krajowice, 
Niegłowice, Sobniów, Żółków oraz pokrywa koszty wynajmu i eksploatacji trzech świetlic na 
osiedlach Gamrat, Ulaszowice i Mickiewicza. 

Pozostałe obiekty i budynki użyteczności publicznej są zarządzane i utrzymywane przez inne 
jednostki organizacyjne podległe pod BMJ. 
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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 2017/2018, którą Burmistrz Miasta Jasła 
przedłożył zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60 ze zm.) Radzie Miejskiej Jasła w terminie do 
31.10.2018 r. Informacja powyższa zwierała również dane dotyczące egzaminu 
gimnazjalnego oraz dane dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora 
oświaty.  
 
1.1. Podsumowanie Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 

Rok szkolny 2017/2018 to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie reformy oświatowej. Zgodnie 
z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe z dniem 1 września 2017 r. każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa obejmująca klasy I–VI stała się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą 
klasy I–VIII. 
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzano już postępowania rekrutacyjnego do klas I 
gimnazjum – rozpoczęto likwidację szkół gimnazjalnych. W Jaśle wygaszanie szkół 
gimnazjalnych nastąpiło poprzez włączenie ich do 8 – letnich szkół podstawowych. 
W związku z powyższym, w roku szkolnym 2017/2018, w 4 przekształconych szkołach 
podstawowych prowadzone były także klasy II i III dotychczasowych gimnazjów. 

1.1.1. Informacja zbiorcza 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Jasła funkcjonowało: 11 przedszkoli miejskich 
i 9 szkół podstawowych, z tego jako samodzielne placówki funkcjonowało 
6 przedszkoli (Przedszkole Miejskie nr: 1, 2, 3, 6, 10 i 11) oraz 4 szkoły podstawowe 
(SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 i SP nr 7) pozostałe placówki prowadzone przez Miasto Jasło 
funkcjonowały w zespołach szkół obejmujących szkołę podstawową i przedszkole 
(były to: ZSM nr 1, ZSM nr 2, ZSM nr 3, ZSM nr 5 oraz ZSM nr 6). 
Klasy gimnazjalne prowadzono w SP nr 1 (byłe Gimnazjum nr 4), SP nr 2 (Gimnazjum nr 
1), SP nr 12 w ZSM nr 3 (Gimnazjum nr 2), SP nr 8 w ZSM nr 5 (Gimnazjum nr 5). 
Ponadto na terenie miasta Jasła funkcjonowały, prowadzone przez osoby fizyczne: 
Prywatne Bajkowe Przedszkole, Prywatne Kubusiowe Przedszkole, Niepubliczne 
Przedszkole Językowo-Artystyczne „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole 
„SMYK”, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” oraz Zespół Szkół Społecznych – 
obejmujący przedszkole oraz szkołę podstawową- prowadzony przez Stowarzyszenie 
Edukacyjno – Regionalne „Nasza Szkoła”. 
 

1.1.2. Przedszkola 

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, 
w 46 oddziałach uczyło się ogółem 1.101 wychowanków. Z tego 22 uczęszczało do 
oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej.  
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Liczba dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola miejskie w stosunku 
do roku poprzedniego wzrosła o 13 dzieci.  
 

1.1.3. Szkoły Podstawowe  

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych uczęszczało 3.454 uczniów, 
z tego w klasach I – III – 999, w klasach IV – VI –1.267, w klasie VII -376, w klasach 
gimnazjalnych – 812 uczniów. 
W związku z uchyleniem ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty zapisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI na zakończenie 
szkoły podstawowej, od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klas szóstych nie 
przystępowali już do tego egzaminu.  
W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzony został tylko egzamin gimnazjalny, 
do którego przystąpiło 409 uczniów. 
 

1.1.4. Egzamin gimnazjalny 

Jak w latach poprzednich egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W pierwszej – 
humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy 
o społeczeństwie oraz j. polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). W części drugiej – 
matematyczno – przyrodniczej - zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 
fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej 
części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 
nowożytnego (j. angielskiego lub j. niemieckiego) na poziomie podstawowym albo na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym.  
W tym roku klasach gimnazjalnych tylko 6 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka 
niemieckiego. Pozostali uczniowie wybrali język angielski. 
Poniżej przedstawiono średnie procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 
szkolnym 2017/2018 w szkołach w Mieście Jaśle – w porównaniu do powiatu 
i województwa. 
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1.1.5. Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2017/2018 ogółem w przedszkolach miejskich, szkołach 
podstawowych i zespołach szkół było zatrudnionych 439 nauczycieli (wg stanu na 
30.09.2017 r.), w tym największa grupa zatrudnionych nauczycieli to grupa nauczycieli 
dyplomowanych. 
Poniższe zestawienie przedstawia liczbowo nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 
- nauczyciele stażyści  -     3 osoby, 
- nauczyciele kontraktowi -   27 osób, 
- nauczyciele mianowani  -   60 osób, 
- nauczyciele dyplomowani - 349 osób. 
W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych nauczycieli 
zmniejszyła się o 11 osób. 
 

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. Odpowiednio w latach 2006 - 2019 ukształtowały się one 
następująco: 
 

Rok 
Stażysta 

[zł] 
Kontraktowy 

[zł] 
Mianowany 

[zł] 
Dyplomowany 

[zł] 
2006 1473 1 841 2 578 3 314 
2007 1546 1 933 2 706 3 479 
2008 1701 2 126 2 977 3 827 
2009 2 232 2 478 3 214 4 107 
2010 2 366 2 627 3 408 4 354 

od 01.09.2011 2 618 2 906 3 770 4 817 
od 01.09.2012 2 717 3 016 3 913 5 000 

2017 2 752,92 3 055,74 3 964,20 5 065,37 
od 01.04.2018  2 900,20 3 219,22 4 176,29 5 336,37 

01.01.2019 3 045,21 3 380,19 4 385,10 5 603,19 

 
 

1.1.7. Pracownicy administracji i obsługi  
 

Zatrudnienie pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły 
w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiało się następująco:  

a) 37,65 - etatów pracowników administracji, 
b) 47,75 - etaty pracowników kuchni i stołówki, 
c) 106,14 - etatów pracowników pozostałych. 

Łącznie w ramach 191,54 etatów było zatrudnionych 211 pracowników.  
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1.1.8. Wysokość nakładów finansowych na zadania oświatowe 
 

Poniższy wykres i tabela pokazuje wysokość środków finansowych na zadania oświatowe 
w latach 2006-2018.  
 

 
 
 

Lata Wykonanie 
[zł] 

Subwencja 
oświatowa [zł] 

Środki budżetu miasta 
ogółem [zł] 

2006 31 970 776 15 849 773 16 121 003 

2007 34 673 386 17 247 710 17 425 676 

2008 37 539 838 18 290 392 19 249 446 

2009 40 349 910 19 308 484 21 041 426 

2010 42 732 399 21 783 752 20 948 647 

2011 43 077 295 21 949 241 21 128 054 

2012 40 912 602 23 470 882 17 441 720 

2013 42 021 981 23 813 402 18 208 579 

2014 44 042 927 23 848 939 20 193 988 

2015 45 414 165 25 234 281 20 179 884 

2016 47 290 753 26 485 343 20 805 410 

2017 49 910 858 27 013 230 22 897 628 

2018 51 071 097 28 492 390 22 578 707 
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Plan / Wykonanie Subwencja oświatowa Środki budżetu miasta ogółem
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Pełna Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 dostępna jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany. 

 

1.2. Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży w Mieście Jaśle 

W roku szkolnym 2017/2018 na podstawie Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej Jasła 
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Mieście Jaśle, zmienionej Uchwałą Nr LXVII/691/2018 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 czerwca 2018 Burmistrz przyznał: 
 
1) Stypendia za wyniki w nauce dla: 

a) 21 uczniów klas VI – VII, 
b) 48 uczniów klas gimnazjalnych. 

2) Stypendia za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe dla: 
a) 8 uczniów klas VI – VII, 
b) 8 uczniów klas gimnazjalnych. 

W sumie przyznano 85 stypendiów, na które wydatkowano kwotę 84.960,00 zł. 
 

 

2. Kultura 
 

Miasto jest organizatorem trzech instytucji kultury, tj. Jasielskiego Domu Kultury (JDK), 

Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle (MRJ), na których 

aktywność i funkcjonowanie, przeznacza środki finansowe w formie dotacji podmiotowych. 

Instytucje kultury w 2018 roku otrzymały dotacje podmiotowe w następujących kwotach: 

1) Muzeum Regionalne - 557.000,00 zł, 
2) Miejska Biblioteka Publiczna – 1.460.000,00 zł, 

Dotacja od Powiatu Jasielskiego dla MBP na prowadzenie biblioteki powiatowej – 
75.000,00 zł. 

3) Jasielski Dom Kultury – 1.925.000,00 zł. 
 

W 2018 roku zrealizowano poniższe zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony zabytków. 

 

2.1. Dotacje celowe dla instytucji kultury 
Instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje inwestycyjne na pokrycie kosztów inwestycji 
oraz dotacje celowe związane z realizacją konkretnych zaplanowanych programów. W 2018 
roku przyznano sześć dotacji dla JDK na organizacje niżej wymienionych zadań: 
1) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: „Podniesienie jakości 

świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury 
w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”(rozliczenie podatku VAT); 

http://www.jaslo.p/
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2) Organizacja „Dni Jasła 2018”; 
3) Współorganizacja „Antoniańskiego Daru Serca”; 
4) Współorganizacja „XIII Międzynarodowych Dni Wina – Jasło 2018”; 
5) Współorganizacja „Sylwestra 2018”; 
6) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
Ponadto przyznano dotację celową dla MBP  z przeznaczeniem na zakup komputerów 
i oprogramowania dla Biblioteki Głównej, Oddziału dla dzieci, Centrum Informacji Lokalnej 
oraz Filii 1,2 i 3. 

 
2.2. Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, 

artystycznych i rozrywkowych 
W 2018 roku szereg wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych 
było poświęconych w dużej mierze 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Wydarzenia te były organizowane przez jednostki miejskie oraz przez inne organizacje 
i stowarzyszenia. Miasto Jasło współfinansowało organizację niżej wymienionych imprez 
i wydarzeń: 
1) JDK: Koncert Noworoczny dla seniorów; Bal Charytatywny w nowo otwartym budynku 

MOPS-u; koncert muzyczny z okazji 90 rocznicy urodzin Jerzego DUDUSIA 
Matuszkiewicza; Dzień Seniora; Memoriał im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”; wystawa 
plenerowa „Święty Papież Polak”; Mikołajki przy Glorietce w Parku; koncert HIP HOP 
JAM na Ogródku Jordanowskim w Jaśle; 

2) MRJ: umieszczenie przy ul. Kołłątaja tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi 
Wodyńskiemu; wystawa PTN o. Jasło; wystawa obrazów J. Wodyńskiego; wystawa 
plenerowa poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej; wystawa plenerowa oraz koncert 
w parku miejskim; wystawa plenerowa na Rynku w Jaśle z okazji 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości; 

3) Zarządy Osiedli: Dzień Dziecka, zabawy karnawałowe, pikniki integracyjne, imprezy 
sportowo – kulturalne, spotkania dla seniorów. 

4) Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenia i Fundacje: Związek Harcerstwa 
Polskiego; Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów; Klub Seniora przy JSM; 
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; Fundacja im. Stefanii 
Woytowicz; Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca; Stowarzyszenie Animatorów 
Kultury „Kolejarz”; Jasielski Klub Motocyklowy BROTHERS OF THE SOUTH; Wspólnota 
Wiara i Światło „Antosie”; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków; Fundacja im. prof. 
Romana Saphiera; Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego; Stowarzyszenie 
Rafineryjny Klub Seniora; 

 
2.3. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury 
W 2018 roku przyznano stypendia na realizację przedsięwzięć: „Wydanie drukiem autorskiej 
książki poetyckiej pt. POLKA i jej promocja”, „Stworzenie cyklu malarskiego o regionie 
jasielskim, organizacja wystawy”, „Prace post produkcyjne i promocja autorskiego filmu 
dokumentalnego pt. HARDA”. 
Przyznano jednorazowe stypendium im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza za osiągnięcia 
artystyczne dla trzech osób: Michał Babiarz, Gabriela Pięta, Roksana Węgiel. 
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2.4. Pozostałe zadania w zakresie kultury 
1) Przyznano nagrody pieniężne zwycięzcom konkursu FOTOEye oraz zakupiono pakiet 

autorskich zdjęć przedstawiających miasto Jasło. 
2) Zrealizowano zakupy usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej 

i rekreacyjnej, a także zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła oraz inne 
z edukacji i oświaty kulturalnej i nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych 
promujących Jasło i organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zamówiono pokazy 
filmowe w ramach kina plenerowego, a także zlecono wykonanie graffiti (o tematyce 
miejskiej w przejściu podziemnym pomiędzy dworcem PKS a dworcem PKP) i muralu (na 
ścianie bloku przy ul. W. Pola – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości). 

 
2.5. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury realizowane przez NGO 
W 2018 roku w ramach Rocznego 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 2018 r. przyjętego Uchwałą 
RMJ Nr LIII/540/2017 z dnia 30 października 2017 r. przyznano w formie „małych grantów” 
dotacje podmiotom, które zrealizowały poniższe zadania: 
1) Stowarzyszenie Bahtałe ROMA na organizację: 

a) X Edycji Powitania Wiosny na Cygańską Nutę, 
b) X Edycji DNI Kultury Romskiej; 

2) Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle na organizację zajęć 
edukacyjno-kulturalnych i patriotycznych dla słuchaczy UTW; 

3) Klasztor Ojców Franciszkanów Jasło na realizację zadania pt. Radosna Przystań na 
wakacjach z kulturą, 

4) Fundacja im. Stefanii Woytowicz na realizację zadania pt. Wakacje ze sztuką. 
Na powyższe dotacje wydatkowano kwotę 45.400,00 zł.  

 
2.6. Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz 

upowszechniania kultury 
W 2018 roku zostały przyznane nagrody następującym osobom i instytucjom: 
1) Helenie Gołębiowskiej - Wicedyrektorowi JDK; 

2) Miejsko – Kolejowej Orkiestrze Dętej w Jaśle przy Stowarzyszeniu Animatorów Kultury 

„Kolejarz”. 

 
2.7. Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek niezliczanych 

do sektora finansów publicznych 
Na podstawie Uchwały RMJ Nr LI/518/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, niestanowiącym 

własności miasta Jasła przyznano dotację celową na dofinansowanie kontynuacji prac 

budowlano-konserwatorskich przy zabytkowej Kapliczce MB przy zbiegu ulic Bednarskiej, 

Jagiełły i PCK w Jaśle. 
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2.8. Remonty i bieżące utrzymanie miejskich obiektów zabytkowych 
W 2018 roku zrealizowano następujące zadania: 
1) Opracowano Programy Prac konserwatorskich dla zabytkowych nagrobków i altany 

parkowej - Glorietki; 
2) Wykonano remont Kaplicy pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Jaśle przy 

ul. Gądki oraz wykonano tablicę informacyjną;  
3) Oszklono okna w zabytkowym parowozie TKT48-102 znajdującym się przy 

ul. Metzgera wraz z zabezpieczeniem; 
4) Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie na Starym Cmentarzu (zakres 

wykonanych prac opisano w Części E, Rozdziale II, punkcie 11. niniejszego Raportu). 
 

2.9. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa 
Wykonano poniższe prace: 
1) Remont pomnika Armii Krajowej w Jaśle przy ul. Mickiewicza na Os. GAMRAT; 

2) Bieżące prace remontowe przy pomniku I. Łukasiewicza w Jaśle przy ul. Lwowskiej. 

 
2.10. Dotacje pozyskane od podmiotów zewnętrznych na realizację zadań własnych 

z zakresu ochrony zabytków 
Otrzymano dotacje i darowizny z następujących instytucji: 

1) UM WP – kwota: 10.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy 
zabytkowych nagrobkach na Starym Cmentarzu; 

2) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków - kwota 10.000,00 zł na 
dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych dwóch nagrobkach na Starym 
Cmentarzu; 

3) Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle – 
kwota: 22.000,00 zł na rzecz renowacji zabytków Starego Cmentarza. 
 
 

3. Kultura fizyczna i rekreacja 
 

3.1. Kultura fizyczna i sport  

3.1.1. Wspieranie działalności klubów sportowych 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym 15 klubom sportowym: UKS "MOSiR" Jasło (realizacja 
4 zadań), KS "SPEED" (realizacja 2 zadań), MKS "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki", 
Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów, MKS "MOSiR" Jasło (realizacja 2 zadań), JKS Czarni 
1910 Jasło, UKS "SZÓSTKA" (realizacja 3 zadań), Jasielski Klub KYOKUSHIN Karate, OKS 
"SOBNIÓW" Jasło (realizacja 2 zadań), UKS "SPIN", UKS - Akademia Sportów Walki Judo 
– Jasło, Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe (realizacja 2 zadań), Jasielski Klub Sportów 
Walki, MKS "GAMRACIK", Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła. Łącznie 
klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 689,8 tys. zł na realizację 24 
przedsięwzięć. Wysokość dotacji zawierała się w przedziale od 2 tys. zł do 150 tys. zł.  
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3.1.2. Nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe 

Burmistrz Miasta Jasła przyznał 63 nagrody za osiągnięcia sportowe, a w tym: 
36 nagród pieniężnych i 12 wyróżnień dla sportowców, 4 nagrody pieniężne dla 
trenerów, 7 wyróżnień dla trenerów oraz 4 wyróżnienia dla działaczy sportowych. 
Wnioski o przyznanie nagród zostały złożone przez kluby sportowe i pozytywnie 
zaopiniowane przez Miejską Radę Sportu. Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy 
reprezentują: sporty walki (judo, karate, kickboxing), piłkę nożną, piłkę siatkową, 
pływanie, kolarstwo, narciarstwo biegowe i rolkarstwo. Wręczenie nagród odbyło się 
24 maja 2018 r. w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle. Wysokość nagród wyniosła od 350 
do 600 zł brutto. 

 

3.1.3. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych 

1) Organizacja zawodów i imprez sportowych: zajęcia sportowe "Ferie 2018", Zima na 
sportowo - zajęcia z narciarstwa biegowego, VIII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła 
w Judo, XXVI Halowa Liga Szkół Podstawowych w piłce nożnej im. Edwarda 
Nazgowicza, Zawody kickboxingu NITUS Euroliga Edycja Spartan Jasło, zimowa Liga 
Tenisa Ziemnego, Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2007, 2008, 2009 i 2010, 
Mistrzostwa Podkarpacia FAMILY CUP w biegach przełajowych i rolkarstwie 
szybkim, Zawody jeździeckie, "Bieg Króla", VIII Mistrzostwa Szkół w Tenisie 
Stołowym, Międzynarodowy Jasielski Festiwal Sportu, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Jasła w Pływaniu, Turniej piłki nożnej o Puchar Global Soccer 
Academy, XIV Turniej Tenisa o Puchar BMJ. Piknik Lotniczo-Motoryzacyjny, 29. 
Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków, zawody sportowe na 
otwarcie Parku kalistenicznego na Ogródku Jordanowskim, Turniej Piłki Plażowej 
Mężczyzn, Turniej Szabli i Lancy o Puchar BMJ, zawody pływackie o Puchar BMJ, II 
Memoriał im. Aleksandra Karamona, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar BMJ, Zawody 
rowerowe BMX, V Mistrzostwa Jasła w Tenisie, "Run&Rollspeed" Jasło 2018, XVIII 
Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu", IV Nocne Charytatywne 
Pływanie w Jaśle, Family Cup Jasło 2018, Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej 
Judo, Otwarte Mistrzostwa Jasła w Karate Kyokushin, jesienna XXVII edycja 
Halowej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. Edwarda Nazgowicza 
2018/2019. 

2) Zakup usług związanych z udziałem w krajowych imprezach sportowych: Finały 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej w Elblągu, Młodzieżowe Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego w siatkówce plażowej, Turniej International Judo 
League w Gdańsku. 

3) Zakup wakacyjnych biletów wstępu na basen do dyspozycji Zarządów Osiedli.  
Zakupiono 1.580 szt. biletów jednodniowych. 

4) Udział w ogólnopolskim programie "Szkolny Klub Sportowy" uczniów z jasielskich 
szkół podstawowych. 

 

3.1.4. Organizacja Szkolnej Ligi Sportowej, w ramach której odbyły się szkolne 
rozgrywki szkół podstawowych 

1) W piłce siatkowej dziewcząt dla klas gimnazjalnych (udział 4 szkół), klas 4-6 (udział 
7 szkół) oraz klas 7 (udział 5 szkół); 
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2) W piłce koszykowej chłopców (udział 7 szkół).  
Główne koszty organizacji rozgrywek ligowych stanowią zakupy nagród dla 
uczestników oraz koszt transportu na zawody. Rozgrywki ligowe prowadzone są 
w czasie zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

3.1.5. Budowa nowych obiektów sportowych 

W 2018 roku zrealizowano poniższe inwestycje sportowe: 
1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2; 
2) Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4; 
3) Budowa toru rolkowo-narciarskiego na terenie obiektów MOSiR; 
4) Modernizacja systemu zamykania szafek szatniowych na krytej pływalni MOSiR; 
5) Modernizacja traktów jezdnych i pieszych przy MOSiR; 
6) Rozbudowa Ogródka Jordanowskiego o Park kalisteniczny; 
7) Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego na osiedlu Gamrat; 
8) Zakup ogrodzenia dla OKS Sobniów w ramach realizacji inicjatywy lokalnej. 

Ponadto wykonano dokumentacje techniczne: 
1) Otwartych stref aktywności (OSA) w Jaśle; 
2) Bieżni na stadionie przy ul Sportowej w ramach zadania  „Budowa infrastruktury 

lekkoatletycznej w Jaśle”. 
 

3.1.6. Organizacja zajęć sportowych na „Orlikach” 

Zajęcia prowadzone były na „Orlikach” przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Śniadeckich 
w Jaśle przez dwóch animatorów sportu, w ramach zatrudnienia w Urzędzie Miasta 
w Jaśle (umowa o pracę oraz umowa zlecenia) oraz w ramach dotowanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, 
realizowanego wspólnie z Fundacją Orły Sportu w Pucku.  

 

3.1.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle jest samorządową jednostką kultury 
fizycznej, która ma za zadanie propagowanie sportu i rekreacji na terenie miasta Jasła. 
Posiada w zarządzie następujące obiekty: stadion i boisko sportowe dla potrzeb piłki 
nożnej, park linowy, Tor BMX, tor dla rolek, łyżworolek i nartorolek, sztuczne 
lodowisko, Podkarpackie Centrum Sportów Walki, hotelik, halę sportową, basen 
otwarty, basen kryty, korty tenisowe, siłownię i salę fitness oraz boisko wielofunkcyjne. 
W 2018 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 1.729.800,26 zł.  
 
W 2018 roku na obiektach MOSiR przeprowadzono 78 imprez sportowych 
i rekreacyjnych.  
 
Poniższa tabela przedstawia frekwencję na obiektach MOSiR-u w 2018 roku. 
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L.p. Nazwa obiektu  Liczba osób korzystających  

1. Basen odkryty 35.387 

2. Kryta pływalnia 106.472 

3. Park linowy 3.261 

4. Tor BMX 1.296 

5. Hotelik  393 

6. Siłowania i sala fitness 11.563 

7. Lodowisko 2.256 

8. Hala sportowa 16.152 

9. Korty tenisowe 1.463 

10. 
Podkarpackie Centrum Sportów 
Walki 

31.505 

11. Tor dla rolek i nartorolek 
Nie jest prowadzona 
ewidencja 

RAZEM 209.748 

 
Pozostałe obiekty, jak stadion i boisko sportowe dla potrzeb piłki nożnej, czy boisko 
wielofunkcyjne udostępniane były godzinowo. Stadion przy ul. Śniadeckich i boisko 
przy ul. Sikorskiego 15 udostępniane było na podstawie umów z klubami sportowymi. 

 

3.2. Upowszechnianie i promocja turystyki  

3.2.1. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle (CITiK) 
CITiK czynny jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, w godz. 10.00 – 18.00,  
a w niedziele od 11.00 do 16.00. Prowadzi szerokie działania informacyjne 
i promocyjne działalności miasta, miejskich instytucji kultury i sportu z zakresu wielu 
aktywności życia naszego miasta, w szczególności z kultury, sportu i turystyki. Prowadzi 
własną stronę internetową oraz obecny jest w mediach społecznościowych (Facebook). 
Siedziba znajduje się przy ul. Sokoła 8 (budynek kina JDK). 
 

3.2.2. Bieżąca działaność z zakresu promocji turystyki 

1) Organizacja kolejnej edycji konkursu fotograficznego FOTOEye; uczesticy, których 
zdjęcia zostały docenione przez komisję oceniającą, otrzymali nagrody finansowe. 

2) Współpraca z organizacjami turystycznymi z regionu i kraju w zakresie m.in. 
wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (w tym PROT). 

 

3.2.3. Zrealizowane działania z zakresu turystyki, we współpracy z CITiK 

1) Konkurs plastyczny dla dzieci „Jasło w kolorach wiosny”. Celem konkursu było 
przedstawienie Jasła i jego atrakcji turystycznych, a jego motywem przewodnim 
była wiosna. Do konkursu zgłoszono 153 prace plastyczne. Zwycięskie prace można 
było oglądać przez miesiąc na wystawie w CITiK Jasło. 

2) Jasielski Informator. Opracowywany i przygotowywany co miesiąc (od czerwca 2018 
r.), stanowi kompendium wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, 
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sportowych i turystycznych odbywających się na terenie miasta w danym miesiącu, 
organizowanych przez jasielskie instytycje i stowarzyszenia. 

3) „Jasielskie Spotkania z Przewodnikiem”. Wydarzenia zorganizowane we współpracy 
z Muzeum Regionalnym, mające na celu przybliżenie mieszkańcom historię miasta, 
w którym mieszkają, a także poznanie miasta dla osób odwiedzających Jasło. 
Spacery odbyły się 6 lipca – Trasa Śródmiejska, 10 sierpnia – Trasa Północna i 31 
sierpnia – Trasa Górką Klasztorną. Podsumowaniem spacerów było spotkanie „Jasło 
na starych ilustracjach”w Muzeum Regionalnym w dniu 20 grudnia. 

4) Konkurs na projekt „Maskotki Jasła”. Celem konkursu było wyłonienie unikatowego, 
autorskiego projektu maskotki miasta Jasła, promującej Jasło. Założeniem konkursu 
było, aby maskotka stała się wizytówką miasta. Wybrany projekt mastkotki „Antoś” 
został zrealizowany oraz wykorzystany w celach promocyjnych miasta Jasła. 

5) Letnia kampania Paszport turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta Jasła” (od 
lipca do września 2018 r.). Celem akcji była promocja Jasła poprzez zwiedzanie 
miasta i rozwiązywanie zadań o tematyce związanej z Jasłem.  

6) „Holi Festiwal - Święto Kolorów”, zorganizowany 2 września 2018 r. przy współpracy 
z CITiK. Jednym z celów imprezy była promocja miasta Jasła i jego atrakcji 
turystycznych. W trakcie imprezy, która odbywała się na Przystanku „Kwiatowa” 
przekazywane były materiały promocyjne o mieście na stoisku promocyjno-
informacyjnym Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle. 

7) „Spotkanie geocachingowe. Opowieści zza widnokręgu” w dniu 29 listopada w CITiK 
Jasło, przeznaczone było dla mieszkańców Jasła, turystów i społeczności 
geocachingowej. Teamatem spotkania był geocaching, uczestnicy mogli dowiedzieć 
się na czym polega ta forma turystyki, a także jak zacząć przygodę z geocachingiem.  

8) „Konkurs Bożonarodzeniowy” zorganizowany w grudniu we współpracy z Muzeum 
Regionalnymzw Jaśle. Ozdoby świateczne wykonane przez uczestników konkursu 
zostały zaprezentowane na wystawie w Muzeum, a także na choince w CITiK. 

9) Opracowanie i wykonanie materiałów turystyczno-promocyjnych, m.in. mapy 
wydzierane, kalendarze oraz teczki promocyjne przygotowywane w oparciu 
o Strategię Wizerunkową Miasta Jasła oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

 
Poniższy wykres pokazuje statystykę odwiedzin CITiK w Jaśle w okresie od 2 stycznia do 
30 grudnia 2018 r. 
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Od 2 stycznia do 30 grudnia 2018 roku Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle 

odwiedziło łącznie 2.637 osób, co daje średnio 9,5 osób dziennie. Największą liczbę 

odwiedzających odnotowano 12 maja – 87 osób w Dniu Otwartych Funduszy Europejskich. 

29 listopada CITiK odwiedziło 49 osób w ramach „Spotkania z geocachingiem”, a 24 sierpnia 

– 42 osoby. 

 

4. Ochrona zdrowia 
 

4.1. Podmioty lecznicze 
4.1.1. Podstawa prawna 
1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 

z późn. zm.), 
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z późn. zm.),  
4.1.2. Miejskie podmioty lecznicze 
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej jednostka samorządu 
terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy. Ze względu na 
wystarczającą ilość podmiotów prowadzących działalność leczniczą na terenie Miasta 
Jasła miejskie władze samorządowe nie utworzyły i nie prowadzą podmiotu 
leczniczego. 
Miasto Jasło ustanowiło prawo nieodpłatnego użytkowania części budynku przy  
ul. Mickiewicza 4 na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Jaśle.  
 

4.2. Dotacja dla Szpitala w Jaśle 
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXVIII/696/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
2 lipca 2018 r. udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do Oddziału Anestezjologii 
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i Intensywnej Terapii. Z dotacji zakupiono: 4 komplety pomp infuzyjnych, 
2 aparaty do pomiaru rzutu serca, analizator parametrów krytycznych, respirator, 
automatyczną opaskę uciskową.  

 
4.3. Programy polityki zdrowotnej 

4.3.1. Podstawa prawna 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016 r., poz. 446 

ze zm. ), 
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), 
 

4.3.2. Realizacja Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 
W ramach Programu polityki zdrowotnej na lata 2017 - 2019 obejmującego szczepienia 
przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia 
przyjętego uchwałą RMJ Nr LI/515/2017 z dnia 25.09.2017 r. z bezpłatnych szczepień 
skorzystało 657 osób. Szczepienia realizowane były przez Samodzielny Publiczny 
Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle wyłoniony w drodze postępowania 
konkursowego. 
 

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244); 
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669); 
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 LV/563/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

 

4.4.2. Wydawanie zezwoleń alkoholowych 

Miasto prowadzi politykę ograniczania dostępności alkoholu poprzez tworzenie prawa 
miejscowego, jednocześnie prowadząc działalność profilaktyczną, edukacyjną 
i terapeutyczną dla mieszkańców Miasta Jasła. Polityka reglamentacyjna prowadzona 
przez Miasto uwzględnia zagrożenia wynikające z nadmiernego dostępu do alkoholu, 
chodzi głównie o zagęszczenie punktów sprzedaży, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeb mieszkańców i swobody działalności gospodarczej.  
W 2018 roku BMJ wydał łącznie 152 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
w tym 99 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 53 do spożycia w miejsce sprzedaży. 
Dochody za wydane zezwolenia wyniosły 886 tys. zł, co stanowiło 100,75% planu.  
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4.4.3. Realizacja zadań w 2018 roku 
W 2018 roku na działania związane z profilaktyką przeciwalkoholową 
i przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 897 tys. zł, z czego 78,3% 
wydatkowano na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
a 20,7% przekazano bezpośrednio do budżetów miejskich szkół podstawowych 
i gimnazjów na profilaktykę przeciwalkoholową. Z powyższej kwoty placówki 
oświatowe wykorzystały środki na: 
- wypoczynek zimowy i wypoczynek letni, 
- realizację zajęć i programów profilaktyczno - edukacyjnych, rekomendowane 
programy profilaktyczne, szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz 
zakup pomocy dydaktycznej do realizacji przedsięwzięć. 

 
4.4.4. Realizacja zadań w ramach Programu 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii (Program) uchwalany jest corocznie przez RMJ. 
W Mieście Jaśle uchwalany jest wspólny Program, który określa standardy działań 
dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii. 
W 2018 roku w ramach poszczególnych obszarów określonych w Programie 
zrealizowano następujące zadania w poniższych obszarach:  
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez: 
a) Organizację superwizji klinicznej dla pracowników placówek leczniczych na terenie 

miasta Jasła; 
b) Udzielenie dotacji dla podmiotu leczniczego na udzielania mieszkańcom Jasła 

gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia 
i współuzależnienia od alkoholu poza kontraktem z NFZ; 

c) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym  
i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej; 

d) Wsparcie członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, 
kierowanych lub zgłaszających się indywidualnie do MKRPA. 

 
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
poprzez: 

a) Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób 
współuzależnionych w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin (Centrum); 

b) Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w Centrum, 
c) Udzielanie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych w Centrum dla osób 

znajdujących się w kryzysie; 
d) Udzielanie konsultacji prawnych w Centrum dla rodzin z problemami uzależnień; 
e) Organizację szkoleń dotyczących procedur (w tym procedury „Niebieskiej Karty”)  

i współpracy służb działających na rzecz zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji  
w rodzinie. 
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3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych poprzez: 

a) Organizację działań profilaktycznych dla mieszkańców Jasła, jako formy 
zagospodarowania czasu wolnego, alternatywne wobec nudy i stosowania 
substancji psychoaktywnych, np. Trener osiedlowy, W magicznej krainie 
św. Mikołaja, Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Wakacyjne Spotkania Artystyczne. 

b) Organizację kolonii, półkolonii dla dzieci z rodzin z grup ryzyka z jasielskich szkół 
podstawowych. 

c) Organizację szkolenia (superwizji) dla pracowników placówek oświatowych 
i placówek wsparcia w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. 

d) Realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, np. 
Archipelag Skarbów, Domowi Detektywi „Na tropie Jasia i Małgosi”. 

e) Realizację przedsięwzięć w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych 
związanych z profilaktyką uzależnień prowadzonych przez lokalne instytucje 
kulturalno-oświatowe, np. Dzień Dziecka, Dopalaczom Powiedz Stop. 

 
4) Inicjowanie, organizowanie oraz współuczestnictwo w kampaniach społecznych  

oraz przedsięwzięciach edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki 
uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców poprzez: 

a) Udział w kampaniach profilaktycznych - realizację kampanii ogólnopolskich  
w jasielskich szkołach podstawowych i jasielskich instytucjach kultury 
o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej, m.in.: „Bezpieczna szkoła cyfrowa”, 
„Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Dopalaczom Powiedz Stop”. 

b) Organizację działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych we współpracy z MKRPA. 

 
5) Wspomaganie działalności, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów społecznych: 
W obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasto ogłosiło 
otwarte konkursy ofert i udzieliło dotacji dla podmiotów i organizacji pozarządowych 
w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu z ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (przyznano 3 dotacje dla : PKPS Zarząd Jasło, Klasztor 
OO. Franciszkanów, POAK „Arka Młodych”) oraz z ustawy o zdrowiu publicznym. 
(przyznano 6 dotacji dla: Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Fundacja im. 
S. Wojtowicz, PCK O. Jasło, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”, ZHP Hufiec Jasło, 
OKS Sobniów). Udzielono również cztery dotacje celowe dla instytucji kultury, tj. dla 
JDK i MBP. 

 
6) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego poprzez: 

a) Podjęcie działań kontrolnych przez członków MKRPA wobec podmiotów 
handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) Dokonanie systematycznej weryfikacji oraz wydawanie postanowień o zgodności 
punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwałach RMJ przez MKRPA; 

c) Prowadzenie cyklicznych akcji prewencyjno-edukacyjnych we współpracy ze Strażą 
Miejską i Komendą Powiatową Policji w Jaśle; 

d) Pokrycie kosztów sądowych postępowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego; 

e) Wydawanie opinii przez biegłych sądowych orzekających w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu; 

f) Systematyczną współpracę MKRPA z Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym 
i Nieletnich oraz podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych 
szkoleniach, konferencjach na temat rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 
4.4.5. Podsumowanie 
Poprzez realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
ograniczane były problemy związane z alkoholem wśród młodzieży i dorosłych Jaślan. 
Miasto systematycznie wdraża do szkół rekomendowane programy profilaktyczne oraz 
prowadzi rozsądną politykę ograniczania dostępu do alkoholu, która ma służyć wzrostu 
dobrobytu i poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Rozwiązywanie 
problemów alkoholowych wymaga pracy zespołowej, interdyscyplinarnej różnych 
instytucji pomocowych i jest ważnym elementem szeroko rozumianej polityki 
społecznej i zdrowotnej. 

 
Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Strategie/programy/plany 
 

  

http://www.jaslo.pl/


Strona 115 z 160 
 

 

 

5. Pomoc społeczna 
 

5.1. Realizacja zadań przez Urząd Miasta w Jaśle 
  
5.1.1. Podstawa prawna 
a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. 

zm.), 
b) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), 
c) Uchwała RMJ Nr LIII/540/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia 

„Rocznego 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 2018 r.” 

 

5.1.2. Zrealizowane działania w 2018 roku 

W 2018 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi wyłonione w drodze postępowania konkursowego podmioty zrealizowały 
poniższe zadania: 
1) Prowadzenie kuchni dla ubogich przez Caritas Okręg Jasło - wydano 14.884 gorących 

posiłków. Z posiłków skorzystało około 100 osób.  
2) Prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przez Rzeszowskie 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – schronisko może pomieścić 30 osób 
natomiast ogrzewalnia 5 osób. W okresie jesienno- zimowym wszystkie miejsca były 
wykorzystane. 

3) Działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji spotkań, wycieczek 
prowadzona przez PKPS ZM w Jaśle (Klub Seniora), PCK (spotkania z ludźmi chorymi, 
starszymi), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle (spotkania 
z ludźmi chorymi, starszymi). 

4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc 
w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie 
klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski prowadzona 
przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Związek 
Niewidomych Koło w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”, Stowarzyszenie 
na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”, Caritas Okręg Jasło. 

5) Pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt 
Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie 
wieczerzy wigilijnej) prowadzona przez Caritas Jasło. Ogólnie wydano 454 paczki z okazji 
świąt oraz 600 paczek z okazji św. Mikołaja. W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło 200 osób. 

6) Bezpłatne dostarczenie i przekazanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła 
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 realizowane przez PCK Jasło oraz PKPS ZM w Jaśle. Przekazano 84 tony żywności dla 
2.056 osób. 

Na dotacje dla ww. podmiotów wydano łącznie kwotę 412.500,00 zł. 
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5.2. Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle (MOPS) jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła 
utworzoną na mocy Uchwały Nr XI 55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle z dnia 26 lutego 
1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaśle. Działania Ośrodka prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXVII/207/2004 z dnia 27 
września 2004 r. w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło 
z zakresu pomocy społecznej oraz statut MOPS wynikający z załącznika do uchwały 
Nr XXIV/194/2004 RMJ z dnia 14 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.  
Głównym działaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu: dodatków 
mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, pomocy materialnej dla uczniów oraz zadania wynikające 
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi także działania wynikające 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jak również zadania związane z wydawaniem 
i użytkowaniem Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jasielskiej Karty Seniora. 
Od stycznia 2018 r. MOPS mieści się w Jaśle przy ul. Szkolnej 25, a w jego strukturach 
funkcjonuje m.in. Klub Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (DDP) 
oraz Sekcja ds. Wolontariatu. Na koniec 2018 roku zadania realizowane przez Ośrodek 
wykonywało 88 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.  

 

5.2.I. Świadczenia realizowane przez MOPS 

5.2.I.1. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Celem pomocy społecznej jest wspomaganie osób i rodzin we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym.  
Podstawą do wydania decyzji administracyjnej jest przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego wraz ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji określonej w art. 
107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy społecznej. W 2018 roku pracownicy socjalni 
przeprowadzili 7.223 wywiady środowiskowe, w tym wywiady w oparciu o art. 103 
ustawy o pomocy społecznej. 
W 2018 roku świadczeniami z pomocy społecznej objęto 1.257 rodzin, liczących 2.704 
osoby, co stanowi 7,86 % ogólnej liczby mieszkańców Miasta Jasła (liczba mieszkańców 
na koniec 2018 roku wynosiła 34.881 osób). 

 
Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia pieniężne, niepieniężne realizowane 
w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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Rodzaj świadczenia Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 

świadczeń [zł] 

Źródło finansowania 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek okresowy 830 1 727 849,09  Budżet państwa 

Zasiłek stały 309 1 500 998,90  Budżet państwa 

Zasiłek celowy i zasiłek 
celowy specjalny 

923 634 482,40  Budżet miasta 

Zasiłek celowy na zakup 
żywności 

986 1 677 072,70 Budżet państwa/ 
Budżet miasta 

Wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki 

13 46 708 Budżet państwa 

Świadczenia niepieniężne 

Pobyt w DPS 63 1 476 288,03  Budżet miasta 

Usługi opiekuńcze w tym 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

118  1 228 521,00 Budżet miasta 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

54  384 642,50 Budżet państwa 

Posiłek w stołówce Caritas 95 --------------- Budżet państwa/ 
Budżet miasta 

Dożywianie w placówkach 
oświatowych 

487  198 835 ,86 Budżet państwa/ 
Budżet miasta 

Ośrodki wsparcia 

Schronisko 48 ------------- ------------------- 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

25 ------------- ------------------ 

Dzienny Dom Pomocy dla 
osób Starszych 

41 ----------- ------------------ 

 

5.2.I.2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Poniższa Tabela przedstawia Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej realizowane 

w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba wydanych decyzji 

Prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej 

121 
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5.2.I.3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek 
mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na 
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. Przyznawany jest według ściśle 
określonych w ustawie kryteriów i ma charakter ogólnodostępny. Przysługuje 
najemcom, podnajemcom, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których 
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz właścicielom lokali 
mieszkalnych.  
Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej. Gmina otrzymuje dotację celową na finansowanie wypłat 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny ma na 
celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zryczałtowany dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo Energetyczne. 

Rodzaj świadczenia Liczba 
gospodarstw 

objętych 
wsparciem 

Kwota 
przeznaczona na 

wypłatę świadczeń 
[zł] 

Źródło finansowania 

Dodatek mieszkaniowy 731 1.422.717,07 Budżet miasta 

Dodatek energetyczny 423 55.450,55 Budżet państwa 

 

 

5.2.I.4. Świadczenia rodzinne 

MOPS w Jaśle od 1 maja 2004 r. realizuje zadanie określane często jako system 

świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. System ten obejmuje wypłatę świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo od maja 2014 r. zajmuje się 

realizacją zasiłków dla opiekunów, które jest również zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej.  
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Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 
świadczeń 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń [zł] 

Źródło 
finansowania 

Zasiłek rodzinny 
 

2.355 2 685 177,25 Budżet państwa 

Dodatki do zasiłku 
rodzinnego 

8.239 1 110 638,85 Budżet państwa 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 

13.775 2 175 953,12 Budżet państwa 

Świadczenie 
pielęgnacyjne  

1.687 2 480 564,10  Budżet państwa 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

406  214 334,90 Budżet państwa 

Jednorazowa 
zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka  

218 218 000,00 Budżet państwa 

Świadczenie 
rodzicielskie 

975 884 267,30 Budżet państwa 

 
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2018 r. wyniosły 9.810,43zł.  

 
5.2.I.5. Zasiłek na opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Obecnie 
zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko tym osobom, które ponownie złożą wniosek 
o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności. 
W 2018 roku świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna wypłacono 20 osobom 
i wydatkowano na ten cel kwotę 105.684 zł.  
 

5.2.I.6. 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. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym 
wymienionym ww. ustawie w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia 
te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 725 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.  
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Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin 
pobierających  
świadczenia z 

funduszu 
alimentacyjnego 

Kwota 
przeznaczona na 

wypłatę 
świadczeń [zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 

177 1.175.679,57 Budżet państwa 

 

5.2.I.7. Świadczenia wychowawcze - Program 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. na postawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci MOPS w Jaśle realizuje nowe zadnie z zakresu administracji 

rządowej, jakim jest świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego 

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym 

z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje 

matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 

500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 

pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze 

przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.200 zł. 

 
Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba rodzin 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia 
wychowawcze  

2.366 17.778.660,92 Budżet państwa 

 
 

5.2.I.8. Świadczenie Dobry start – Program 300+ 
MOPS w Jaśle od 1 lipca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
„Dobry Start” realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim 
świadczenie „Dobry start”, czyli 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na 
dochód. 
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Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”. 

 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba dzieci 
(i osób uczących się), 
na które wypłacono 

świadczenie 

Kwota przeznaczona 
na wypłatę 
świadczeń 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Świadczenia 
„Dobry start” 

3.610 1.082.250 Budżet państwa 

 
5.2.I.9. Świadczenie „Za życiem” 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” MOPS w Jaśle realizuje zadanie związane z wypłatą jednorazowego 
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie 
przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka bez względu na dochód.  
W 2018 roku wypłacono 7 świadczeń na łączną kwotę 28.000 zł.  

 
5.2.I.10. Pomoc materialna dla uczniów 

MOPS w Jaśle na podstawie Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lipca 

2011 r. upoważniającej Dyrektora MOPS w Jaśle do prowadzenia postępowań 

w sprawach związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Jasła realizuje zadania określone w rozdziale 

8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Poniższa Tabela przedstawia Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba uczniów 
objętych 

wsparciem 

Kwota przeznaczona na 
wypłatę świadczeń [zł] 

Źródło 
finansowania 

Stypendium 
szkolne 

460 438.901,15 
Budżet państwa/ 

Budżet miasta 

Zasiłek szkolny 
4 2.480,00 

Budżet państwa/ 
Budżet miasta 
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5.2.I.11. Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach realizacji Rocznego 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 2018 r. przyjętego Uchwałą RMJ Nr LIII/540/2017 
z dnia 30 października 2017 r. zawarł trzy  umowy z jedną organizacją pozarządową - 
Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział Rejonowy w Jaśle - na łączną kwotę 
1.640.074,00 zł. Umowa została zrealizowana na kwotę 1.577.163,50 zł. Środki zostały 
przyznane na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Dotacje zostały przyznane w trybie konkursu przeprowadzonego zgodnie 
z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 
ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 
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5.2.II. Realizowane przez MOPS Strategie i Programy 

5.2.II.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013-2020 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.). 

Dokument lokalny: Uchwała Nr XXXVIII/355/2013 RMJ z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miast Jasła na lata 2013-2018. 

Cele Strategii: przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień 

oraz zagrożonych uzależnieniami, zapobieganie przestępczości oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy, pomoc na rzecz rodzin i dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zapewnienie lepszej jakości usług świadczonych przez 

miasto (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja). 

Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami ww. dokumentu corocznie RMJ jest przedkładany raport z realizacji działań określonych w Strategii 
przygotowany przez zespół zadaniowy powołany przez BMJ Zarządzeniem Nr V/38/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Powołany zespół opracuje 
raport za 2018 r. i przedłoży go RMJ. Jednym z realizatorów działań określonych w Strategii jest MOPS w Jaśle. W tabeli poniżej przedstawiono 
działania, które zostały zrealizowane przez Ośrodek w 2018 r. w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii.  

 
Realizacja działań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 - 2018 przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2018 roku 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
Podejmowanie szerszej współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy 
w zakresie upowszechniania ofert 
pracy, informacji o wolnych 
miejscach pracy, usługach 
poradnictwa zawodowego, 

Kierowano  pisma do PUP w Jaśle z informacją o działaniach podejmowanych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych (kontrakt 
socjalny). Upowszechniano oferty pracy ogłaszane przez PUP. Informowano o zakresie usług oferowanych przez PUP. 
Podpisano w dniu 16.01.2018 r. porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle a MOPS w Jaśle dotyczące określenia 
zasad współpracy na rzecz osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób długotrwale 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących uczestnikami Klubu Integracji Społecznej w ramach 
projektu „Kreatywni i Samodzielni”4 realizowanego przez Ośrodek. W ramach ww. porozumienia informowano o działaniach na 

                                                      
4Projekt „Kreatywni i Samodzielni” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

szkoleniach, przygotowaniu 
zawodowym dorosłych i stażach 
oraz organizacji robót publicznych, 
prac interwencyjnych i zatrudnienia 
socjalnego. 

rzecz wzmocnienia aktywności osób  długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Jaśle korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, w tym działań w zakresie integracji społecznej służących kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym 
i zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej (projekt „Kreatywni i Samodzielni”). 

Prowadzenie pracy socjalnej 
z osobami bezrobotnymi, w tym 
w oparciu o kontrakt socjalny. 

Zawarto 20 kontraktów socjalnych ukierunkowanych na powrót na rynek pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi w ramach 
projektu „Kreatywni i Samodzielni”.  

 
Zmniejszanie skutków bezrobocia 
poprzez pomoc udzielaną przez 
MOPS. 
 

Przyznano dla 640 osób świadczenia z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Udzielano pomocy w podjęciu pracy zarobkowej 
osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Kierowano osoby bezrobotne do instytucji, organizacji i innych 
podmiotów realizujących działania i projekty skierowane do osób bezrobotnych (m.in. OHP, INNOVO Innowacje w Biznesie 
Sp. z o.o., Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - OWES). Współpracowano z PUP w Jaśle w zakresie aktywizacji osób 
bezrobotnych. W ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” wsparciem w formie reintegracji społecznej objęto 20 osób 
długotrwale bezrobotnych. 

Utworzenie Centrum Integracji 
Społecznej lub Klubu Integracji 
Społecznej. 

Utworzono Klub Integracji Społecznej (KIS) funkcjonujący w strukturach MOPS w Jaśle (Uchwała Nr LVII/593/2017 RMJ z dnia 
14 grudnia 2017 r.). Klub wpisano do rejestru klubów integracji społecznej województwa podkarpackiego). W latach 2018-2019 KIS 
funkcjonuje w oparciu o projekt „Kreatywni i Samodzielni”. 

Wspieranie powstawania 
spółdzielni socjalnych. 

Informowano osoby o możliwości założenia spółdzielni socjalnych. 
Siedmiu uczestników KIS ukończyło w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” warsztaty „ABC przedsiębiorczości”, w trakcie 
których przedstawiono informacje dotyczące możliwości założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych. 
Uczestnictwo pracowników MOPS w doradztwie dotyczącym tworzenia lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz 
przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych organizowanym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.  
Uczestnictwo pracowników MOPS w szkoleniach, warsztatach, zespołach interdyscyplinarnych na których przedstawiano idee 
tworzenia spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (POWES) realizowanego 
przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. (PAKD) wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Przeprowadzono w ramach funkcjonowania KIS spotkania uczestników 
Klubu z pracownikami OWES nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Podpisano w dniu 12.02.2018 r. porozumienie 
o współpracy pomiędzy MOPS w Jaśle a POWES prowadzonym przez PAKD w zakresie aktywnego działania na rzecz rozwoju 
i kształtowania polityki społecznej, poszukiwania i wspierania innowacyjnych rozwiązań i działań w sektorze ekonomii społecznej. 
Informowano organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Jasła o możliwości składania wniosków na realizację 
„projektów grantowych” na dofinansowanie inicjatyw związanych z  rozwojem i promowaniem ekonomii społecznej i powstawania 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

spółdzielni socjalnych w ramach POWES. Promowano działalność podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta. 

Promowanie Jasła w celu 
pozyskania inwestorów mogących 
utworzyć nowe miejsca pracy. 

Zorganizowano miting z pracodawcami w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni’.  

Opracowywanie i realizowanie 
projektów służących aktywizacji 
osób bezrobotnych, w tym 
współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych, np. z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Od 01.01.2018 r. realizowany jest projekt współfinasowany ze środków EFS pn. „Kreatywni i Samodzielni”.  
W ramach projektu w 2018 r. wsparciem objęto 20 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy. 
 

Zwiększenie oferty lokalnych 
instytucji i organizacji na rzecz 
integracji społecznej i zawodowej 
bezrobotnych kobiet po 50 roku 
życia. 

Udział czterech kobiet długotrwale bezrobotnych w projekcie „Kreatywni i Samodzielni”. 

 

Rozwój dialogu i współpracy 
z partnerami społecznymi w celu 
ożywienia sytuacji na rynku pracy. 

Realizowano założenia porozumienia zawartego pomiędzy MOPS w Jaśle a Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle.  
Realizowano założenia porozumienia o współpracy pomiędzy MOPS w Jaśle a POWES prowadzonym przez PAKD z dnia 12.02.2018 
r. w zakresie aktywnego działania na rzecz rozwoju i kształtowania polityki społecznej, poszukiwania i wspierania innowacyjnych 
rozwiązań i działań w sektorze ekonomii społecznej. 

POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Okresowa diagnoza problemów 
osób niepełnosprawnych. 

Diagnozowano sytuację osób niepełnosprawnych podczas wywiadów środowiskowych. 

Aktualizacja bazy danych osób 
niepełnosprawnych. 

Prowadzono bazę osób niepełnosprawnych w systemie POMOST. W bazie znajdowało się 816 osób niepełnosprawnych, co stanowi 
ponad 28 % ogółu osób znajdujących się w systemie POMOST.   

Realizacja Programu Aktywności 
Lokalnej. 

Realizowano „Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016 – 2020”, wśród beneficjentów programu  były 
osoby niepełnosprawne.  

Realizacja poradnictwa 
psychologicznego. 

W ramach projektu „Kierunek-Rodzina” 5realizowano poradnictwo specjalistyczne w zakresie psychologii dziecięcej, z poradnictwa  
skorzystało 30 rodzin z dziećmi, w tym osoby niepełnosprawne.  
W ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” zorganizowano:  

                                                      
5Projekt „Kierunek – Rodzina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rodziców zorganizowano Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

- dla 13 osób niepełnosprawnych indywidualną diagnozę osobowościową, 
- dla 12 osób niepełnosprawnych „ABC emocji” grupowe zajęcia psychoedukacyjne.  
W ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”zorganizowano grupowe poradnictwo 
psychologiczne dla ponad 20 seniorów.  
W ramach projektu „Akademia Pełni Życia”6 zrealizowano 99 godzin psychoterapii, w tym 66 godzin psychoterapii indywidualnej 

i 33 godziny psychoterapii grupowej, w której uczestniczyły m.in. osoby niepełnosprawne. 

Wspieranie tworzenia 
i funkcjonowania lokalnych grup 
wsparcia. 

- Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu objętych działaniami  projektu socjalnego pn. „CHCEMY BYĆ 
RAZEM”.  
Prowadzono dla 7 osób niepełnosprawnych grupę samopomocową w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni”. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 
przez działalność Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej. 

W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” zatrudniono opiekunów osób niesamodzielnych, którzy świadczą usługi na rzecz osób 
objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. 

Wspieranie różnych form terapii, 
w tym m.in. muzykoterapii, 
kinezyterapii i choreoterapii. 

W ramach projektu „ Kierunek-Rodzina” zorganizowano: 

 -zajęcia w Sali Doświadczania Świata w których uczestniczyło 6 niepełnosprawnych dzieci, 
 - dogoterapi, w której uczestniczyło 6 niepełnosprawnych dzieci. 

W ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni”  przeprowadzono dla 8 osób niepełnosprawnych zajęcia z arteterapii. 
W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” zrealizowano: 
- 99 godzin psychoterapii, w tym 66 godzin psychoterapii indywidualnej oraz 33 godzin psychoterapii grupowej, 
- 1.486 godzin terapii zajęciowej obejmującej m.in. arteterapię, muzykoterapię, papieroplastykę. 
W ramach projektu socjalnego „CHCEMY BYĆ RAZEM” skierowanego do 7 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do 18 lat oraz 
ich rodziców zorganizowano: 
- warsztaty twórczej aktywności oraz doskonalenia umiejętności społecznych z wykorzystaniem różnorodnych metod i terapii 
w wymiarze 60 godzin, 
- dogoterapię w wymiarze 10 godzin dla 7 osób. 

Rozwijanie i promowanie oferty 
kulturalnej, oświatowej 
i rozrywkowej dla osób starszych. 

W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych zorganizowano:  
- 5 jednodniowych wyjazdów  do placówek kulturalnych (kino, teatr, filharmonia),  
- zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, 

                                                      
6Projekt „Akademia Pełni Życia” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 
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- prelekcje z zakresu racjonalnego trybu życia, 
- zajęcia rekreacyjno-towarzyskie (m.in. zajęcia komputerowe, czytelnictwo, spotkania ze specjalistami). 

Udzielanie informacji dla osób 
niepełnosprawnych w ramach 
pracy socjalnej. 

Udzielano w ramach pracy socjalnej informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im świadczeniach z pomocy 
społecznej, możliwości korzystania ze środków PFRON, o możliwościach zatrudnienia w zakładach pracy chronionej oraz 
o działalności placówek medycznych, kierowano do instytucji i organizacji pozarządowych realizujących wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych. 
Informowano osoby niepełnosprawne o możliwości  udziału w projektach realizowanych przez instytucje zewnętrzne. 
Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków w ramach 1% podatku na leczenie i rehabilitację dziecka. 
Wydano 4 opinie do fundacji, w celu uzyskania środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego. 
Udzielono 1 osobie wsparcia finansowego na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i 2 osobom na dofinansowanie 
udziału w turnusach rehabilitacyjnych. 

Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych. 

- Realizowano  projekt socjalny „CHCEMY BYĆ RAZEM” skierowany do 7 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do 18 lat oraz ich 
rodziców. W ramach projektu zorganizowano: 

- - warsztaty twórczej aktywności oraz doskonalenia umiejętności społecznych,  
- - grupę wsparcia,  
- - dogoterapię. 

Realizowano projekt pn.”Kreatywni i Samodzielni” ,  w ramach którego objęto 14 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. Dla 
ww. osób zorganizowano: 
- indywidualną diagnozę osobowościową (13 osób), 
- arteterapię ( 9 osób), 
- grupy samopomocowe (7 osób), 
- „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne (12 osób) , 
- warsztaty efektywnego gospodarowania czasem (10 osób), 
- warsztaty wizażu „Nowy Ja”(10 osób), 
- indywidualne poradnictwo zawodowe badanie preferencji i zainteresowań (13 osób), 
- indywidualne doradztwo zawodowe - opracowanie IPD (13 osób), 
- grupowe warsztaty w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy ( 9 osób), 
- kurs komputerowy (10 osób), 
- kursy zawodowe (10 osób), 
- trzymiesięczne staże zawodowe ( 9 osób) 

- - warsztaty „ABC przedsiębiorczości” (7 osób). 

Udzielanie pomocy finansowej 
osobom niepełnosprawnym. 

Przyznano z powodu niepełnosprawności świadczenia z pomocy społecznej dla 605 osób. 
Udzielono 1 osobie wsparcia finansowego na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i 2 osobom na dofinansowanie 



Strona 128 z 160 
 

 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

udziału w turnusach rehabilitacyjnych. 
Realizacja usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Zapewniono 118 osobom usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zlecając je w ramach 
otwartego konkursu ofert PCK Oddział w Jaśle. 
Zapewniono 54 osobom specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zlecając je 
w ramach otwartego konkursu ofert PCK Oddział w Jaśle. 
Zapewniono 41 osobom usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w Dziennym Domu Pomocy  dla Osób 
Starszych. W Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniono usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 25 osób.  

Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników MOPS zajmujących 
się problematyką 
niepełnosprawności. 

Udział 19 pracowników socjalnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach specjalistycznych i spotkaniach informacyjnych. 

 

Poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych poprzez 
likwidację barier 
architektonicznych, dostęp do 
edukacji zintegrowanej, szkoleń 
zawodowych oraz do zatrudnienia. 

Udzielono 2 osobom wsparcia finansowego na pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, łóżka 
ortopedycznego. 
Informowano o możliwości uzyskania dofinansowania z PCPR na likwidację barier architektonicznych. 
W ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” zorganizowano dla osób niepełnosprawnych: 
- kurs komputerowy (10 osób), 
- kursy zawodowe (10 osób), 
- trzymiesięczne staże zawodowe (9 osób), 
- warsztaty „ABC przedsiębiorczości” (7 osób), 
- miting z pracodawcami. 
Zorganizowano we współpracy z OWES w Jaśle dla 6 niepełnosprawnych osób, które ukończyły udział w projekcie „Kierunek - 
Rodzina” szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Promowanie idei wolontariatu na 
rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Wyprodukowano i wyemitowano film krótkometrażowy promujący ideę wolontariatu na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych. 
Opracowano i rozpowszechniono 30 sztuk plakatów i 150  sztuk  ulotek promujących wolontariat.  

 
Inicjowanie interdyscyplinarnych 
form współpracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Realizowano założenia porozumienia o współpracy pomiędzy MOPS w Jaśle a OWES prowadzonym przez PAKD z dnia 12.02.2108r. 
w zakresie aktywnego działania na rzecz rozwoju i kształtowania polityki społecznej, poszukiwania i wspierania innowacyjnych 
rozwiązań i działań w sektorze ekonomii społecznej. 

 
Opracowanie Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 
 

Nie opracowano dokumentu. 
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POMOC NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ ORAZ ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 
Stworzenie modelu współpracy 
pracownika socjalnego 
i konsultanta-psychologa, którego 
celem będzie podjęcie terapii przez 
osobę uzależnioną lub skierowanie 
jej na przymusowe leczenie. 

Skierowano 4 wnioski o spowodowanie leczenia odwykowego u osób, u których zachodzi prawdopodobieństwo uzależnienia od 
alkoholu. 

Podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących na rzecz pomocy 
rodzinom z problemem 
alkoholowym. 

Zorganizowano szkolenie „Metoda porozumiewania bez przemocy w pracy z osobą uzależnioną lub stosującą przemoc – jak 
w praktyce wykorzystać PBP w pracy z klientem” dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. W szkoleniu łącznie 
uczestniczyło 19 osób. 

Realizacja programów 
profilaktycznych i edukacyjnych – 
powinno dot. wszelkich zachowań 
ryzykownych oraz obejmować 
dzieci i młodzież oraz ich rodziców 
i opiekunów. 

W ramach projektu „Kierunek –Rodzina” zorganizowano: 
- warsztaty „Bądź sobą”,w których uczestniczyło 10 dzieci 
- warsztaty „Ucz się inteligentnie” , w których uczestniczyło 14 dzieci, 
- warsztaty taneczne jako alternatywnąformę spędzania czasu wolnego, w których uczestniczyło 10 dzieci. 
 
 

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY 
Współpraca mediów, rodziny, 
szkolnictwa, instytucji pomocy 
społecznej i służb porządkowych 
w celu łączenia działań 
zapobiegających patologiom w inne 
dziedziny funkcjonowania 
społeczności. 

Współpracowano z instytucjami, podmiotami działającymi na rzecz włączenia społecznego mieszkańców Miasta Jasła. 

Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 

Sporządzono 1 sprawozdanie zbiorcze na podstawie sprawozdań podmiotów realizujących „Miejski Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020” za rok 2017. 
Sporządzono 1 sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2017. 
 

Podejmowanie działań 
Interdyscyplinarnych 
ograniczających zjawisko przemocy 

Przekazano do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle informatory o formach pomocy dostępnych na terenie Miasta Jasła dla 
osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin będących w kryzysie, które zostały rozdysponowane wśród 
uczniów i ich rodziców uczęszczających do szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Jasła.  
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w szkole i środowisku 
rówieśniczym. 

Wspieranie tworzenia 
i funkcjonowania lokalnych grup 
wsparcia. 
 

W ramach „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020” funkcjonowała grupa wsparcia rodziców 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W spotkaniach grupy uczestniczyło przeciętnie 5 osób. 
W ramach realizacji projektu socjalnego „CHCEMY BYĆ RAZEM” skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu funkcjonowała grupa 
wsparcia dla ich rodziców. 

POMOC NA RZECZ RODZIN I DZIECI Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYMI 
Współpraca instytucji świadczących 
pomoc i usługi na rzecz rodzin 
przeżywających trudności 
w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. 

Udział asystentów rodziny w okresowej  ocenie dzieci w rodzinach zastępczych w PCPR. Współpracowano z zespołem ds. nieletnich 
i patologii KPP w Jaśle i informowano o istotnych niepokojących zachowaniach nieletnich. Nawiązano kontakt i współpracowano 
z kuratorami społecznymi i zawodowymi, pedagogami i psychologami szkolnymi, funkcjonariuszami KPP, pracownikami Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, MKRPA, Poradni Leczenia Uzależnień, pracownikami służby zdrowia, pracownikami placówek wsparcia 
dziennego itp. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Jasła i wykonującymi zadania z 
zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny. 

Realizacja założeń Gminnego 
Programu Wspierania Rodzin. 

Przygotowano jedno zbiorcze sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2015-
2017” na podstawie sprawozdań cząstkowych realizatorów Programu za rok 2017. 

Rozwój interdyscyplinarnych form 
wsparcia. 

Podejmowano działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 
Gminnego Programu Wspierania Rodzin.  

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miast Jasła na lata 2013-2018 dostępne jest na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

5.2.II.2. Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 

Podstawa prawna: art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998). 

Dokument lokalny: Uchwała Nr LVIII/602/2017 RMJ z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020. 

Cel główny Programu: wsparcie rodziny w budowaniu pozytywnych relacji sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej poprzez poprawę jakości i skuteczności działań zintegrowanego systemu wsparcia rodziny na terenie Miasta Jasła. 

http://www.jaslo.pl/
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Cele szczegółowe Programu: określono w ramach czterech obszarów tj. obszaru diagnostycznego, profilaktyczno - edukacyjnego, 

interwencyjnego oraz podnoszenia kompetencji pracowników podmiotów realizujących działania w zakresie  wspierania rodziny. 

Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami zawartymi w Programie na podstawie sprawozdań cząstkowych MOPS w Jaśle opracuje sprawozdanie 

zbiorcze, które Burmistrz w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada RMJ wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań. 

 

Realizacja działań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle w 2018 roku 

 

Nazwa działania Realizacja działania 

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie dziecka 
i rodziny. 

Opracowano Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych. 

Prowadzenie monitoringu w stosunku do rodzin 
wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na 
terenie miasta Jasła. 

Przeprowadzono 2.055 wywiadów środowiskowych w rodzinach z dziećmi. 
Monitorowano 433 rodziny z dziećmi. 

 

Opracowanie i wdrożenie metod identyfikacji rodzin 
zagrożonych kryzysem i przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze. 

Realizowano projekt socjalny „CHCEMY BYĆ RAZEM” oraz kontrakty socjalne w ramach projektu „Kierunek – 
Rodzina”. 

Realizacja projektów socjalnych. Zrealizowano projekt socjalny „CHCEMY BYĆ RAZEM” skierowany do 7 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 
10 do 18 lat oraz ich rodziców. W ramach projektu zorganizowano warsztaty twórczej aktywności oraz 
doskonalenia umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. W ramach projektu funkcjonowała 
również grupa wsparcia dla 5 rodziców. 

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu  
i rekreacji dla rodzin wielodzietnych. 

Wydano 245 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz dodatkowo 93 karty w formie 
elektronicznej. Ponadto wydano 287 Jasielskich Kart Dużej Rodziny. 
 

Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej 
i usługowej rodzinom zagrożonym kryzysem lub 
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej. 
 

Objęto 433 rodzin z dziećmi świadczeniami z pomocy społecznej, w tym w  formie finansowej, rzeczowej, 
usługowej. Świadczenia z pomocy społecznej przyznano na podstawie decyzji administracyjnych w postaci 
zasiłków: okresowego, celowego, celowego na zakup żywności, stałego, specjalnego zasiłku celowego oraz 
posiłków, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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Zapewnienie asystentury rodzinnej rodzinom 
przeżywającym trudności opiekuńczo – 
wychowawcze. 

Zatrudniano 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 38 rodzin naturalnych przeżywającyh trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Organizacja mediacji rodzinnych, terapii 
indywidualnej, terapii rodzin. 
 

Przeprowadzono 12 spotkań mediacyjnych z których skorzystało 4 osoby przeżywające  trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. W ramach projektu „Kierunek – Rodzina” przeprowadzono  
terapię rodzin, z której skorzystało 7 rodzin podczas 90 godzin terapii. 

Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 
w tym m.in. prawnego, psychologicznego. 

 W ramach projektu „Kierunek – Rodzina” zrealizowano: 
- 60 godzin poradnictwa prawnego, z którego skorzystało 30 rodzin, które m.in. przejawiały trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 
- 90 godzin poradnictwa specjalistycznego w zakresie psychologii dziecięcej, dietetyki i logopedii, z których 
skorzystało 30 rodzin z dziećmi. 

Organizowanie grup wsparcia/samopomocowych dla 
rodziców. 

Prowadzono grupę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W spotkaniach 
grupy uczestniczyło przeciętnie5 osób. 
Ponadto w ramach projektu socjalnego „CHCEMY BYĆ RAZEM” prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci 
ze spektrum autyzmu. W spotkaniach grupy uczestniczyło 5 rodziców. 

Organizowanie usług dla rodzin z dziećmi,  
w tym specjalistycznych. 

Zrealizowano specjalistyczne usługi dla rodzin z dziećmi, w tym specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi zlecając ich wykonanie PCK w Jaśle. Zrealizowano 3.772 godzin usług dla 12 dzieci. 

Obejmowanie rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
pomocą rodzin wspierających i finansowanie kosztów 
udzielanej przez nich pomocy. 

W ramach projektu „Kierunek – Rodzina” współfinansowanego ze środków EFS funkcjonowały 3 rodziny 
wspierające, które swoim wsparciem objęły 3 rodziny z dziećmi. 

Obejmowanie rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
pomocą wolontariuszy. 

22 rodziny z dziećmi otrzymały wsparcie wolontariusza. 

 

Wspieranie rodziców naturalnych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej  celem powrotu 
dziecka do rodziny. 

Udzielono wsparcia asystenta rodziny 5 rodzinom, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej.Ponadto 
udzielano pomocy finansowej 13 rodzinom naturalnym, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym 

Współfinansowano pobyt 41 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, 
seminariów tematycznych, superwizji dla osób 
zawodowo zajmujących się pracą z rodziną,  
w tym m.in. asystentów rodziny. 

Uczestnictwo asystentów rodziny w szkoleniach: Kompetentny asystent rodziny-wyzwania, potrzeby 
i standardy pracy; Szkolenie z zakresu kompetencji interpersonalnych; Asystent rodziny – metodyka uprawnienia 
i dokumentowanie pracy z rodziną, w tym tworzenie planu pracy; Konferencja Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Higieny Psychicznej; Metody porozumienia bez przemocy w pracy z osobami uzależnionymi 
i stosującymi przemoc;  Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, spółdzielnie ekonomii 
społecznej - podmioty ekonomii społecznej; Narkotyki, substancji psychoaktywne, dopalacze, 
eksperymentowanie i uzależnienie. Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami dla pracowników socjalnych 
oraz asystentów rodziny i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Uczestnictwo Zastępcy Dyrektora Ośrodka w szkoleniu „Współpraca służb i instytuacji tworzących system 
wspaierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji”. 

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020 dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

5.2.II.3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Dokument lokalny: Uchwała Nr XVI/164/2015 RMJ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lat 2016-2020.  

Cele programu: określone zostały w ramach czterech obszarów wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2014 – 2020, tj. obszaru profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływań na 

osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia kompetencji pracowników  podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Sprawozdawczość: zgodnie z zapisami Programu monitorowanie oraz obsługę organizacyjno – techniczną  w zakresie realizacji zadań 

określonych w Programie prowadzi MOPS w Jaśle. Na podstawie sprawozdań cząstkowych MOPS w Jaśle opracowuje sprawozdanie zbiorcze, 

http://www.jaslo.pl/
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które corocznie przedkłada w terminie do 1 marca BMJ. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9b) działania 

określone w ww. Programie realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny. Zarządzeniem BMJ Nr III/28/2011 z dnia 09.03.2011 r. powołany 

został Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego  weszli przedstawiciele podmiotów działających na terenie Miasta Jasła  w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. MOPS w Jaśle. 

 

Realizacja działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miast 

Jasła na lata 2016 - 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2018 r. 

 

Nazwa działania Realizacja działania 

Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie 
na terenie miasta Jasła. 

Sporządzono zbiorcze sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 za 2017 r. 

Realizacja lokalnych kampanii społecznych, 
których zadaniem będzie m.in. obalenie 
stereotypów na temat przemocy w rodzinie, 
promowanie metod wychowawczych bez 
użycia przemocy. 

Aktualizowano witrynę internetową „Stop przemocy” z zakładką „porady eksperta”, za pośrednictwem, której 
udzielano porad online. Ponadto opracowano i wydrukowano 1 240 sztuk ,,Informatora o formach pomocy 
dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób 
będących w kryzysie” oraz rozdysponowano je wśród instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, a także parafii funkcjonujących na terenie miasta Jasła. 

Podejmowanie współpracy pomiędzy Zespołem 
Interdyscyplinarnym a kościołami lub 
związkami wyznaniowymi działającymi na 
terenie miasta Jasła w zakresie edukacji na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Przekazano 90 sztuk ,,Informatora o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź 
zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie”  do parafii znajdującej się na terenie miasta 
Jasła. 

Kontynuowanie działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

W okresie od 01.01.2018. do 31.12.2018r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Utworzono 
82 grupy robocze. Ponadto sporządzono 1 sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r.  

Rozwój oferty instytucji, organizacji i służb 
kierowanej do osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

Realizowano poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemoc w rodzinie.  

 

Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości i form specjalistycznej pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Aktualizowano witrynę internetową „Stop przemocy” z zakładką „porady eksperta”, za pośrednictwem której 
udzielano porad online. Opracowano i wydrukowano 1.240 sztuk ,,Informatora o formach pomocy dostępnych na 
terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących 
w kryzysie” oraz rozdysponowano je wśród instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy 



Strona 135 z 160 
 

 

 

Nazwa działania Realizacja działania 

w rodzinie, a także parafii funkcjonujących na terenie miasta Jasła. Zakupiono materiały edukacyjne i pomocnicze dla 
osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
 

Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych 
kierowanych do osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie w zakresie podstaw prawnych 
i aspektów psychologicznych dotyczących 
reakcji na przemoc w rodzinie. 

Opracowano i zrealizowano 20 godzinne zajęcia edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  w zakresie 
aspektów psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie, w których uczestniczyło 4 osoby. 

Opracowanie i realizacja programów 
terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Zrealizowano 22 godzinne indywidualne oddziaływania terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie, z których skorzystało 5 osób. 

Opracowanie i realizacja programów 
psychologiczno – terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

W związku z brakiem osób chętnych do uczestnictwa w programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie w okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. 

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do Przewodniczącej Zespołu lub jej Zastępcy wpłynęło 
117 formularzy „Niebieska Karta”, utworzono 82 grupy robocze, 121 rodzin objęto procedurą „Niebieskie Karty”, 
zakończono 17 procedur „Niebieskie Karty” w wyniku braku zasadności podejmowanych działań, zakończono 
66 procedur „Niebieskie Karty” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie. 
 

Współpraca pomiędzy instytucjami i służbami 
w zakresie monitoringu zachowań osób 
uprzednio skazanych za stosowanie przemocy 
w rodzinie. 
 

Skierowano 8 zawiadomień na Prokuraturę o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa 
z użyciem przemocy w rodzinie. 

Organizacja interdyscyplinarnych 
szkoleń/warsztatów/ treningów/ superwizji 
z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Zorganizowano szkolenie ,,Procedura Niebieska Karta – kontakt, rozmowa oraz nawiązanie współpracy z ofiarą  
i sprawcą przemocy w rodzinie” dla 9 funkcjonariuszy Referatu Patrolowo - Interwencyjnego KPP w Jaśle. 
Zorganizowano szkolenie ,,Metoda porozumiewania bez przemocy w pracy z osobą uzależnioną lub stosującą 
przemoc – jak w praktyce wykorzystywać metodę PBP w pracy z klientem” dla pracowników socjalnych oraz 
asystentów rodziny MOPS w Jaśle. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 19 osób. Udział dwóch koordynatorów grup 
roboczych w szkoleniu – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy prowadzony przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska – Linia” w Warszawie).  
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Nazwa działania Realizacja działania 

Realizacja poradnictwa specjalistycznego w tym 
prawnego, psychologicznego oraz  grup 
wsparcia dla osób zaangażowanych w pracę 
z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. 

Zakupiono materiały edukacyjne (książki oraz zestawy skryptów), w celu zwiększenia kompetencji osób zajmujących 
się społecznie i zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Miasta Jasła na lat 2016-2020 dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

 

5.2.II.4. Program Aktywności lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 

 

Podstawa prawna: art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508 ze zm.) 

Dokument lokalny: Uchwała Nr XXIV/237/2016 RMJ z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej 

Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. 

Cele programu: celem głównym Programu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych w mieście, tworzenie warunków do 

działań promujących aktywność seniorów, zapewniających im poczucie bezpieczeństwa oraz zmianę stereotypowego postrzegania starości jako 

czasu wycofania i zaniechania aktywności. Cele szczegółowe Programu zostały określone w czterech obszarach: ochrona zdrowia osób 

starszych, aktywność społeczna seniorów, aktywność kulturalna, turystyczna i edukacyjna seniorów, utrzymanie seniorów w środowisku 

zamieszkania. 

Sprawozdawczość: Zgodnie z zapisami programu wskaźniki osiągnięcia celów będą mierzone systematycznie w okresach rocznych sprawozdań. 

Sprawozdania cząstkowe od realizatorów Programu przekazywane będą do MOPS w Jaśle w terminie do 31 marca każdego roku. Na podstawie 

sprawozdań cząstkowych MOPS w Jaśle opracuje zbiorcze sprawozdanie, które przedłoży w terminie do 30 kwietnia BMJ. Burmistrz przedłoży 

sprawozdanie z realizacji Programu RMJ w terminie do 31 maja.  

 

http://www.jaslo.pl/
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Realizacja działań określonych w Programie Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016 – 2020 przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jaśle w 2018 r. 

 

Nazwa działania  Realizacja działania 

Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób 
starszych. 

Zorganizowano prelekcje dla seniorów promujące zdrowy styl życia pn. „Zdrowe i racjonalne odżywianie moją 
pasją”, „Nigdy nie jest za późno”, „Rozwój w okresie późnej dorosłości” (49 osób). 
Zorganizowano plenerowe warsztaty promujące zdrowy styl życia dla 40 seniorów. 
Udzielano porad w zakresie zdrowego stylu życia. 

Promowanie miejsc przyjaznych seniorom na terenie 
miasta. 

Rozpowszechniono materiały informacyjne (ulotki) promujące miejsca przyjazne seniorom na terenie Miasta 
Jasła. Na stronie internetowej Ośrodka umieszczano informację dotyczące osób starszych. 

Rozwijanie idei wolontariatu osób starszych i na rzecz 
osób starszych. 

Udzielano wsparcia woluntarystycznego osobom starszym. Aktywizowano seniorów do pracy woluntarystycznej, 
pięciu seniorów  podjęło pracę w charakterze wolontariusza. 
Wyprodukowano i wyemitowano w lokalnej telewizji film promujący idee wolontariatu na rzecz osób starszych. 
Opracowano i rozpowszechniono plakaty i ulotki promujące wolontariat na rzecz osób starszych i wolontariat 
osób starszych. 

 Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych (m.in. plakatów, ulotek, broszur, 
artykułów internetowych)  dotyczących dostępnej 
oferty dla osób starszych na terenie miasta. 

Opracowano i rozpowszechniono 30 plakatów i 150 ulotek promujących ideę wolontariatu, m.in. na rzecz osób 
starszych. 

Opracowanie podstrony internetowej skierowanej  
do osób starszych. 

Prowadzono podstronę internetową skierowaną dla Seniorów w ramach strony Ośrodka.  
 

Stworzenie systemu ulg w dostępie seniorów  
do oferty miejskich instytucji kultury i sportu . 

Wydano 203 Jasielskie Karty Seniora. 
 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych na 
terenie miasta, w tym w zakresie przygotowania osób 
starszych do realizacji usług wolontariackich oraz 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Zorganizowano dla organizacji zrzeszających seniorów spotkania z koordynatorem wolontariatu. 

Wyposażenie seniorów z terenu miasta Jasła  w wiedzę 
i umiejętności z zakresu obsługi komputera 
i poruszania się po Internecie. 

W 2018 roku ze względu na małe zainteresowanie nie podjęto działań w przedmiotowym zakresie. 

Wzmocnienie i rozszerzanie systemu usług dla 
seniorów z terenu miasta (w tym m. in. usług 

Zorganizowano usługi opiekuńcze dla 95 osób w wieku 60+ oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 25 osób 
w wieku 60+. 
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Nazwa działania  Realizacja działania 

opiekuńczych, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, 
mediacji, terapii). 

Udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej. 
Kierowano osoby starsze do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób starszych na 
terenie miasta. 

Udzielono pomocy finansowej  w formie świadczeń z pomocy społecznej 307 osobom starszym. 

Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób 
starszych w szczególności: prawnego, 
psychologicznego. 

Prowadzono bezpłatne poradnictwo  prawne dla seniorów z pomocy radcy prawnego skorzystało 17 osób. 
Zorganizowano poradnictwo psychologiczne dla ponad 20 seniorów. 
 

Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie wsparcia 
osób starszych.   

Utworzono w ramach projektu „Akademia Pełni Życia” Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Wsparciem  
ośrodka objęto 41 osób.  

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób 
społecznie lub zawodowo  pracujących z osobami 
starszymi. 

Pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na temat dostępnych na terenie Miasta 
Jasła form wsparcia dla osób starszych.  

Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami 
starszymi i zależnymi w postaci poradnictwa 
specjalistycznego, warsztatów, szkoleń, kursów. 

W ramach pracy socjalnej udzielano poradnictwa specjalistycznego w zakresie wsparcia osób starszych, 
zależnych.  

Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami 
starszymi i zależnymi w postaci grup wsparcia. 

W ramach projektu socjalnego „CHCEMY BYĆ RAZEM” prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze 
spektrum autyzmu.  

Promowanie asystentury osób starszych, 
niepełnosprawnych. 

W ramach projektu „Akademia Pełni Życia” zatrudniono opiekunów osób niesamodzielnych, którzy świadczą 
usługi na rzecz osób objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. 

 
Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 dostępne jest na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany . 
 

 

 

 

http://www.jaslo.pl/
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5.2.II.5. Program osłonowy dotyczący udzielania pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom na wniosek dyrektora przedszkola lub 

szkoły na terenie Miasta Jasła na lata 2014-2020 

Podstawa prawna: art. 17 ust.2 pkt 4, art.48 ust.1,4, i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508 ze zm.) 
w związku z pkt V 2.1 uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. poz.1024). 
Dokument lokalny: Uchwała Nr LVI/534/2014 RMJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania 
pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na terenie Miasta Jasła. 
W związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Miejska Jasła uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 
przyjęła Wieloletni Program osłonowy Miasta Jasła w zakresie udzielania pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na 
wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na terenie Miasta Jasła na lata 2019-2023, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
Cele programu: ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 
rodzinnej czy zdrowotnej.  
Sprawozdawczość: Zgodnie z zapisami ww. dokumentu informacje dotyczące realizacji Programu uwzględniane są każdorazowo 
w kwartalnych oraz rocznych informacjach o realizacji WPF gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020.  

 
Sposób realizacji Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 
W 2018 roku z pomocy w formie gorącego posiłku przyznanego w ramach ww. Programu skorzystało 3 osoby. Na realizację zadania 
wydatkowano 147,00 zł.  
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5.2.III. Rozbudowa infrastruktury społecznej 

W ramach projektu ”Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyremontowano i wyposażono pomieszczenia, w których od stycznia 2018 roku funkcjonuje 
m.in. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych, Klub Integracji Społecznej, Sekcja ds. 
wolontariatu oraz Sekcja ds. pomocy środowiskowej. Funkcjonowanie i realizacja wsparcia 
w ramach Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz Klubu Integracji Społecznej 
w latach 2018-2019 jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS na 
realizację projektów. „Akademia Pełni Życia” oraz „Kreatywni i Samodzielni”. 
MOPS w Jaśle celem zapewnienia dalszego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla 
Osób Starszych w latach 2020-2021 złożył wniosek pn. „Dzienny Dom Pomocy dla Osób 
Starszych w Jaśle - Aktywny Senior” o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie. Projekt pozostaje na etapie negocjacji. 

 

5.2.III.1 Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 

Od stycznia 2018r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 
funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (DDP). Docelowo wsparciem 
DDP może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy 
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2018 r. wsparciem Dziennego 
Domu zostało objętych łącznie 41 osób. 
Do zadań DDP należy świadczenie usług społecznych, w tym opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalniej. 
W latach 2018 -2019 funkcjonowanie Dziennego Domu odbywa się w oparciu o projekt 
„Akademia Pełni Życia” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 
2014-2020. 

 

5.2.III.2 Klub Integracji Społecznej 

Uchwałą Nr LVII/593/2017 RMJ z dnia 14 grudnia 2017 r. funkcjonuje w strukturach 
MOPS w Jaśle Klub Integracji Społecznej (Klub). Klub wpisano do rejestru klubów 
integracji społecznej województwa podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2017 r. 
Funkcjonowanie Klubu w latach 2018-2019 jest możliwe dzięki realizowanemu przez 
Ośrodek projektowi pn. „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanemu ze środków 
EFS Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego 
i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy (w tym poprawa zdolności do 
zatrudnienia) 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, tj.: 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób 
długotrwale bezrobotnych. Działania pobudzające do aktywności społecznej 
i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna) realizowane są w nowoutworzonym 
Klubie Integracji Społecznej. 
W zajęciach Klubu Integracji Społecznej w 2018 roku uczestniczyły łącznie 34 osoby. 
Dla uczestników Klubu prowadzone są zajęcia w zakresie reintegracji społecznej 
i zawodowej. 
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5.2.III.3 Sekcja ds. wolontariatu 

Sekcja ds. wolontariatu w strukturach Ośrodka funkcjonuje od stycznia 2018 r. Do 
zadań sekcji należy m.in. promocja wolontariatu, opracowanie i wdrożenie programu 
woluntarystycznego, 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 2018 roku do działań woluntarystycznych na rzecz mieszkańców miasta Jasła zgłosiło 
się 68 wolontariuszy, z tego pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 54 osoby.  
Wsparciem wolontariuszy objętych zostało 22 rodziny z dziećmi, mieszkańcy Dziennego 
Domu Pomocy dla Osób Starszych, jak również 8 osób starszych i niepełnosprawnych 
w miejscu zamieszkania. 
Wolontariusze świadczyli m.in. pomoc poprzez udzielanie korepetycji dzieciom z rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, 
organizowali czas wolny seniorom objętym wsparciem DDP oraz towarzyszyli dzieciom 
ze spektrum autyzmu podczas realizacji warsztatów twórczej aktywności. 
Na rzecz wsparcia wolontariuszy zorganizowano dwa spotkania integracyjne, szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty z zakresu komunikacji 
interpersonalnej oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 

5.2.IV. Podsumowanie  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na realizację powierzonych mu zadań w 2018 
roku wydatkował 46.527.710,20 zł (37.464.568,90 zł - budżet Państwa, 8.212.138,64 zł – 
budżet Miasta Jasła, 851.002,66 zł – środki EFS), co stanowiło 30,69 % środków budżetu 
Miasta Jasła. 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.  
Wskazane powyżej dokumenty programowe, tj.: Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013-2018, Gminny Program Wspierania Rodzin dla 
Miasta Jasła na lata 2018-2020, Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła ma lata 2016-2020, 
Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020 stanowią 
kompleksową analizę sytuacji Miasta Jasła w aspekcie polityki społecznej oraz określają 
zadania samorządu terytorialnego w obszarze problemów społecznych. Realizacja założeń 
programowych ww. dokumentów jest niezbędna do wsparcia społecznego, zapobiegania 
wykluczeniu oraz rozwoju miasta i jego mieszkańców w obszarze polityki społecznej. 
Ważnym elementem powodzenia realizacji Strategii/Programów jest ścisła współpraca 
podmiotów działających m.in. w obszarze dziecka i rodziny, osób starszych, 
niepełnosprawnych, uwikłanych w przemoc domową, podejmowanie interdyscyplinarnych 
działań oraz stworzenie w Mieście Jaśle spójnego systemu wsparcia grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczaniem społecznym. 
Uzyskanie dofinansowania na rozbudowę obiektu przy ulicy Szkolnej 25 na cele MOPS 
w znacznym stopniu wpłynęło na rozwój infrastruktury społecznej na terenie Miasta Jasła. 
Poprawa warunków lokalowych MOPS w Jaśle przyczyniła się nie tylko do poszerzenia 
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działań na rzecz mieszkańców miasta i zwiększenia standardu świadczonych usług, ale 
również pozwoliła na lepszą koordynację działań podejmowanych przez Ośrodek 
w szczególności na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
uwikłanych w przemoc domową oraz seniorów, a także wdrażanie nowych form wsparcia 
m.in. w zakresie kapitału społecznego.  

 

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 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.); 
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.); 
3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 

882); 
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze 

zm.); 
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze 
zm.); 

6) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr L/508/2017 Rady Miejskiej z dn. 28 sierpnia 2017 r. 

 

5.3.2. Prezentacja Domu 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został 
utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania Domu skierowane zostały do 20 osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. ŚDS w Jaśle jest 
ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnością intelektualną, typ domu A, B i C, co oznacza, że obejmuje wsparciem 
następujące kategorie osób: 
- Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
- Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
- Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku 
do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30. 
W 2018 roku w ŚDS w Jaśle zatrudnionych było 8 osób: kierownik, pielęgniarka, 
2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, 2 opiekunów, sprzątaczka oraz psycholog na 
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umowę zlecenie. Obsługę finansową, kadrową i prawną ŚDS zapewniał Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jaśle.  

5.3.3. Zadania zrealizowane w 2018 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 2018 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:  

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd 
zewnętrzny i nauki higieny, trening kulinarny, w tym gospodarowania środkami 
finansowymi, trening umiejętności praktycznych, 

b) trening umiejętności spędzania czasu wolnego: realizowany był poprzez rozwijanie 
zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, zajęcia 
komputerowe, udział w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, sportowych, 

c) trening umiejętności społecznych, 
d) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
e) trening rekreacyjno – ruchowy; 

3) Terapię zajęciową (w pracowniach plastycznej i rękodzieła); 
4) Poradnictwo psychologiczne; 
5) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
6) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 
7) Niezbędną opiekę, 
8) Terapię ruchową; 
9) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia; 
10) Prowadzone były zajęcia w sali doświadczania świata. 
Dzięki swojej działalności Dom zapewnił uczestnikom: poczucie bezpieczeństwa podczas 
pobytu w ŚDS, stopniową adaptację uczestników do nowej sytuacji, nawiązywanie 
kontaktów społecznych, podejmowanie ról społecznych, poprawę funkcjonowania w życiu 
codziennym, motywowanie do terapii, radzenia sobie ze wsparciem terapeutycznym, 
integrację społeczną. 
ŚDS w Jaśle zapewniał transport 11 uczestnikom z terenu miasta Jasła, w tym 2 poruszającym 
się na wózku inwalidzkim. Uczestnicy mieli też zapewniony jeden posiłek dziennie w ramach 
treningu kulinarnego. W 2018 r. z usług ŚDS w Jaśle skorzystało 26 uczestników. Ogólna 
liczba uczestników, wg stanu na 31.12.2018 r., to 22 osoby. 

 

5.3.4. Podsumowanie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
mieszkańców miasta Jasła. W 2018 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 
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i stopnia niepełnosprawności oraz poprawę w zakresie uspołeczniania i umiejętności 
życiowych. Dzięki pobytowi w ŚDS w Jaśle uczestnicy stali się bardziej otwarci na kontakt ze 
środowiskiem zewnętrznym. Chętnie brali udział w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych, 
konkursach, występach artystycznych, jak również prezentowali swoje umiejętności. 
Uczestnicy, jak i ich rodziny lub opiekunowie, otrzymali pomoc i wsparcie w zakresie 
rozwiązywania problemów występujących w życiu rodzinnym. 
 

6. Współpraca z jednostkami pomocniczymi i wspieranie aktywności obywatelskiej 
 

Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje 16 jednostek pomocniczych. Każde osiedle ma swój 
Zarząd. W 2018 roku Przewodniczącymi Zarządów na poszczególnych osiedlach były niżej 
wymienione osoby. 
 

Lp. Nazwa Osiedla 
Przewodniczący 
Zarządu Osiedla  

1.  „JASŁO – BRZYSZCZKI” Krystyna Sikora 

2.  „JASŁO – BRYŁY” Zofia Kras 

3.  „JASŁO – GÓRKA KLASZTORNA” Jan Pierzchała 

4.  „JASŁO – HANKÓWKA” Józef Twarduś 

5.  „JASŁO – KACZOROWY” Barbara Pilut 

6.  „JASŁO – KOPERNIKA” Bogusława Wójcik 

7.  JASŁO – KRAJOWICE” Jolanta Brągiel 

8.  „JASŁO – MICKIEWICZA” Jerzy Okarma 

9.  „JASŁO – SOBNIÓW” Tomasz Stanek 

10.  „JASŁO – ŚRÓDMIEŚCIE” Tomasz Kasprzyk 

11.  „JASŁO – ULASZOWICE” Stanisław Lechwar 

12.  „JASŁO – RAFINERIA” Mariusz Filip 

13.  „JASŁO – GĄDKI” Michał Rybka 

14.  „JASŁO – NIEGŁOWICE” Maria Jagielska 

15.  „JASŁO – GAMRAT” Urszula Czyżowicz 

16.  17. „JASŁO – ŻÓŁKÓW” Ryszard Kłęk 

 
Granice poszczególnych Osiedli zostały określone w Statutach Osiedli, które stanowią 
załączniki do uchwały RMJ Nr LXV/675/2018 z dnia 28.05.2018 r.  
Osiedla, reprezentowane przez Zarząd współdziałają z RMJ i Burmistrzem w zakresie 
wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla. Do zadań Zarządów należą 
między innymi: 
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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; 

6) Kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców osiedla. 
 

Uchwałą Rady Miejskiej Jasła nr LXV/675/2018 z dnia 28 maja 2018 r. nastąpiła zmiana 
statutów wszystkich 16 osiedli, zamieniając tym samym dotychczasowe statuty z roku 2005. 

 
Wszelkie informacje na temat wydatkowanych środków z Budżetu Miasta Jasła na 
poszczególne osiedla znajdują się w sprawozdaniach z realizacji budżetu, które dostępne są 
na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Budżet Miasta Jasła. 
 
Pełny skład zarządów, protokoły z wyborów oraz statuty osiedli dostępne są na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Miasto Jasło/Jednostki pomocnicze miasta (osiedla). 
 
W 2018 roku podjęto działania w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Jasła. W tym celu zrealizowano projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu 

e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski”, który był współfinansowany 

ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosiła 

1.106 tys. zł, a dofinansowanie 907 tys. zł. Celem bezpośrednim projektu było zapewnienie 

dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego dla 

wszystkich interesariuszy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Jaśle.  

Cel bezpośredni projektu został zrealizowany poprzez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

1) Zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych w Urzędzie Miasta w Jaśle przez 
umożliwienie użytkowania wszystkim pracownikom Urzędu systemu elektronicznego 
obiegu dokumentów, a także przez agregację danych i informacji z zakresu podatków 
lokalnych i udostępnienie ich podatnikom poprzez portal informacyjno-płatniczy; 

2) Udostępnienie elektronicznych mechanizmów partycypacji społecznej dla mieszkańców 
i organizacji pozarządowych Powiatu Jasielskiego przy wykorzystaniu wspólnej platformy 
dialogu społecznego; 

3) Wzrost liczby usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Jaśle i Starostwo 
Powiatowe dostępnych drogą elektroniczną poprzez udostępnienie na ePUAP e-usług 
publicznych o 3 i 4 stopniu dojrzałości; 

http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
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4) Zwiększenie poziomu dostępności cyfrowych informacji sektora publicznego w celu ich 
ponownego wykorzystania przy umożliwieniu maszynowego odczytu danych 
geodezyjnych; 

5) Zwiększenie poziomu dostępności do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 
poprzez uruchomienie w Urzędzie Miasta w Jaśle punktu potwierdzającego profil zaufany 
ePUAP. 

 
 

7. Polityka prorodzinna 
 
7.1. Świadczenia wychowawcze (Program 500+) 

Realizacja zadania - Świadczenia wychowawcze - Program 500+ została opisana w części E, 
rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.7. niniejszego Raportu. 

 

7.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Realizacja zadania - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego została opisana w części E, 

rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.6. niniejszego Raportu. 

 

7.3. Karta Dużej Rodziny 

W 2018 roku w ramach Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych przyznano 245 

Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 93 dodatkowych kart w formie 

elektronicznej. 

 

7.4. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Wspieranie rodzin w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na 

lata 2018-2020 zostało opisane w części E, rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.II.2. 

niniejszego Raportu. 

Natomiast realizacja zadania - Świadczenie Dobry start – Program 300+ została opisana 

w części E, rozdziale III., punkcie 5., podpunkcie 5.2.I.9. niniejszego Raportu. 

 

7.5. Funkcjonowanie żłobków 
7.5.1. Podstawa prawna 
5.2. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.), 
5.3. Uchwała RMJ Nr LXI/ 631/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. z późn. zm. w sprawie 

wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła. 

 

7.5.2. Zrealizowane działania w 2018 roku 
Zgodnie z zapisami Uchwały RMJ Nr LXI/ 631/2018 w 2018 roku udzielono dotacji celowych 
dla trzech żłobków i jednego klubu dziecięcego działających na terenie miasta Jasła na dzieci 
z terenu miasta Jasła oraz z terenu gmin, z którymi Miasto Jasło zawarło porozumienie 
(Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Osiek Jasielski). Wysokość dotacji to 150 zł na dziecko 
w żłobku na miesiąc oraz 120 zł na dziecko w klubie dziecięcym. 
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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 organizacjom NGO dotacji celowych. Część dotacji udzielana jest 

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w ramach 

przyjętego przez RMJ Programu), a część w oparciu o ustawę o sporcie, ustawę o zdrowiu 

publicznym i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

8.1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127 poz. 857 z póź. zm.). 

3) Ustawa z dnia o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492). 

 

8.2. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi 
 
Roczny 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 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr LIII/540/2017 RMJ 
z dnia 30 października 2017 r. (Program). 
W 2018 roku Program był dwukrotnie zmieniany poniższymi uchwałami: 

a) Uchwała Nr LVIII/597/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 grudnia 2017 roku; 

Zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty w obszarze „Pomoc Społeczna” wynikająca ze 
zmiany planu wydatków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczenia 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

b) Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 13 grudnia 2018 roku; 

Zmiana dotyczyła utworzenia nowego obszaru współpracy pn. „Działania na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej”.  

 
8.2.1. Prezentacja Programu 

Celem Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Jasła. Cel ten był realizowany w szczególności 
poprzez: 
1) Określenie priorytetowych zadań publicznych; 
2) Udział organizacji w realizacji zadań publicznych; 
3) Zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na realizację zadań publicznych; 
4) Wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji; 
5) Poprawę jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców; 
6) Obniżanie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania nieodpłatnej 
pracy wolontariuszy; 
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7) Umożliwienie organizacjom składania ofert z własnej inicjatywy na realizację zadań 
publicznych. 

 

8.2.2. Realizacja zadań określonych w Programie w 2018 roku 

W 2018 roku Program był realizowany, w szczególności poprzez powierzenie realizacji 

zadania publicznego oraz wspieranie realizacji zadania publicznego. Program realizował 

Burmistrz Miasta Jasła poprzez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Jaśle oraz poprzez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. W związku z realizacją Programu udzielono 

dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji 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 

17, 
w tym: 
UM – 14 
MOPS - 3 

1.989.663,50, 
w tym: 
UM –  
412.500,00 
MOPS – 
1.577.163,50 

 
 

Realizację 
Programu opisano 
w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 5.  
- podpunktach: 
5.1.2. i 5.2.I.11. 
niniejszego 
Raportu. 

2. Kultura i sztuka 4 5 45.400,00 Realizację 
Programu opisano 
w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 2.  
- podpunkcie 2.5. 
niniejszego 
Raportu. 

3. Przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym, w tym 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
i narkomanii 

3 3 159.000,00 Realizację 
Programu opisano 
w: 
- części E. 
- Rozdziale III. 
- punkcie 4.  
- podpunkcie 4.4.4. 
niniejszego 
Raportu. 
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Lp. Nazwa obszaru Liczba 
podmiotów, 

które 
otrzymały 

dotacje 

Liczba 
zawartych 

umów 

Kwota 
wydatkowana 

[zł] 

Informacja 
o realizacji zadań 

5. Działania na rzecz 
ochrony 
przeciwpożarowej 

1 1 460,00 Realizację 
Programu opisano 
w: 
- części E. 
- Rozdziale II. 
- punkcie 13.  
- podpunkcie 
13.2.4. 
niniejszego 
Raportu. 

Razem 17 26 2.194.523,50  

 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji Rocznego 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 2018 rok 

dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie/programy/plany. 

 

8.3. Zdrowie publiczne 

W ramach realizacji zadania Wspomaganie działalności, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, określonego w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
BMJ udzielił dotacji dla podmiotów i organizacji pozarządowych w ramach otwartych 
konkursów ofert z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym. Dotacje otrzymało sześć 
podmiotów na łączną kwotę 54.050, 00 zł. 
 

8.4. Sport 

BMJ przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym w 2018 
roku. Dotację otrzymało 15 klubów sportowych na realizację 24 przedsięwzięć. Łącznie 
klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 689.800,00 zł, a wysokość dotacji zawiera 
się w przedziale od 2 tys. zł do 150 tys. zł. 
 

8.5. Wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
RMJ Uchwałą Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. określiła zasady udzielania 
z budżetu Miasta Jasła dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwała 
powyższa została zmieniona Uchwałą Nr XIX/194/2016 RMJ z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w zakresie określenia wysokości dotacji. W 2018 roku w zgodnie z zapisami powyższych 
uchwał ogłoszono nabór i przyznano dotacje dla dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 
„Za Koleją”, „Nasz Ogródek” w łącznej kwocie 30.000,00 zł. 

http://www.jaslo.pl/
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8.6. Podsumowanie  

W 2018 roku BMJ przyznał dotacje łącznie 40 organizacjom pożytku publicznego na 

organizację 58 przedsięwzięć w łącznej kwocie wynoszącej 2.968.373,50 zł.  

Dodatkowo, w ramach szczególnego trybu przewidzianego ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zrealizowano dwa n/w działania w trybie inicjatywy lokalnej: 
1) Zakup ogrodzenia na stadion OKS Sobniów; 
2) Realizacja warsztatów archeologicznych, etnograficznych i historycznych pn. „Kto ma 

w głowie olej, ten idzie na kolej”. 
Łączna wartość środków wydatkowanych w ww. trybie wynosiła 20.993,00 zł.  
 
 
9. Promocja miasta 
 

9.1. Promocja Miasta 

W 2018 roku Miasto realizowało poniże działania promocyjne w mediach: 
1) Emisja cyklu audycji informacyjno-promocyjnych dotyczących Miasta Jasła  

i funkcjonowania UM w Jaśle w dwóch lokalnych sieciach kablowych Multimedia i AP-
Media; 

2) Opracowanie programów telewizyjnych o charakterze informacyjno-promocyjnym 
i umieszczenie ich w czasie antenowym lokalnej Internetowej Telewizji iTVpołudnie; 

3) Nagranie i emisja w radiu Trendy materiałów informacyjno- promocyjnych;  
4) Sponsoring programu LATO W REGIONACH na antenie TVP3 Rzeszów; 
5) Promocja filmów o miejskiej tematyce i/lub promocja miasta w filmach o związanej 

z miastem tematyce, w tym „Jasło winne klimaty”, „Akcja Pensjonat ‘’,„Małe miasto 
wielkich ludzi” – prof. Karol Myśliwiec, „ Jasło - Miasto wysokich lotów”, „Hugo z Jasła”, 
„Historyczny Pejzaż Podkarpacia”; 

6) Udział Miasta Jasła w XVIII edycji konkursu-plebiscytu Podkarpackiej Nagrody 
Samorządowej, a także w Rankingu Samorządów organizowanym przez Dziennik 
„Rzeczpospolita” 2018; 

7) Organizacja promocyjnego stanowiska VR 360, wykonanie materiału promocyjnego 
metodą „z drona” obrazującego wspólne śpiewanie hymnu narodowego na uroczystości 
Narodowego Święta Niepodległości. 

 

9.2. Promocja Miasta Jasła w ramach Strategii Wizerunkowej  

Realizacja celów Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018 (SW) przyjętej 
Zarządzeniem BMJ Nr III/161/2013 z dnia 31.10.2013 r., polega na wyeksponowaniu 
unikalnych wartości naszego miasta, tj. winność, inność oraz wyjątkowy klimat. 
W ramach promocji miasta wykorzystywano motyw przewodni „Jasło winne klimaty” oraz 
jego angielska wersję „Jasło wine mood”.  
 
Cel strategiczny I: Wykreowanie silnego i spójnego enoturystycznego wizerunku Jasła 
w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym: 
1) Konsekwentnie wdrażano System Identyfikacji Wizualnej – na pismach 

i materiałach promocyjnych zamieszczono logo Jasło winne klimaty; 
2) Aktualizowano stronę i przedłużono domenę www.dniwina.pl; 

http://www.dniwina.pl/
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3) Miasto jest obecne w mediach społecznościowych – profil na Facebook’u pod nazwą 
Urząd Miasta w Jaśle; 

4) Wykonano przeglądy trzech witaczy oraz oświetlono witacz przy ul. Krakowskiej; 
5) Przeprowadzono działania promocyjne w mediach branżowych oraz w ramach 

Podkarpackiej Akademii Wina, w której uczestnicy pochodzą z całej Polski; 
6) Zrealizowano wakacyjną promocję miasta na lotnisku Rzeszów-Jasionka; 
7) Współorganizowano „XIII Międzynarodowe Dni Wina Jasło 2018” na Rynku w Jaśle; 
8) Umieszczono logo Jasło winne klimaty na winach jasielskich winiarzy oraz na ramkach 

pod tablice rejestracyjne. 
 
Cel strategiczny II: Postrzeganie Jasła jako ośrodka kulturalno-rekreacyjnego o znaczeniu 
regionalnym oraz miasta wspierającego przedsiębiorczość: 
 
1) Przygotowano prezentację miasta Jasła w kolejnej edycji Podkarpackiej Nagrody 

Samorządowej; 
2) Opracowano ankietę w związku z realizacją przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

projektu badawczego pn. Rola instytucjonalnego otoczenia biznesu w lokalizacji 
przedsiębiorstw; 

3) Zgłoszono Miasto Jasło do Rankingu Samorządów organizowanego przez Dziennik 
„Rzeczpospolita” 2018; 

4) Uruchomiono i prowadzono bieżącą konserwację hulajnogi w Urzędzie Miasta – 
promocja innowacyjnej jasielskiej myśli technicznej; 

 

9.3. Promocja gospodarcza i proinwestycyjna w ramach Strategii Wizerunkowej 

Miasto Jasło od wielu lat prowadzi działania z zakresu promocji gospodarczej  
i proinwestycyjnej, których celem jest wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania 
i rozwoju przedsiębiorczości oraz przyciągnięcie inwestorów. Co roku kontynuowane 
i rozwijane są działania z lat ubiegłych, ponieważ perspektywa czasowa podejmowanych 
działań proinwestycyjnych ma charakter długoterminowy. 
Promocja proinwestycyjna miasta Jasła odbywa się zgodnie ze standardami wprowadzonymi 
poprzez Strategię wizerunkową Miasta Jasła na lata 2013-2018(SW). W materiałach 
promocyjnych dla wszystkich inwestorów stosowane są m.in. informacje dla inwestorów 
rekomendowane przez SW wraz z logo marki Jasło winne klimaty. Dodatkowo, w komunikacji 
z inwestorami zagranicznymi Miasto Jasło posługuje się logo marki z hasłem „invest mood”. 
W roku 2018 zrealizowano szereg działań z zakresu promocji gospodarczej i proinwestycyjnej 
Miasta Jasła, mających na celu wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania 
i rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle, a także promowanie Jasła, jako miasta wspierającego 
innowacyjny biznes, zgodnie z celem operacyjnym II.3 SW. Działania te są podzielone na 
cztery etapy:  
9.3.1. Opracowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej miasta 

Zaktualizowano miejską ofertę inwestycyjną zlokalizowaną w SAG Jasło-Warzyce 

w związku z oddaniem 1 ha w użytkowanie wieczyste inwestorowi z branży biopaliw. 

9.3.2. Promocja pośrednia 

1) Współpracowano z ARP SA Oddział w Mielcu w sprawie organizacji spotkania 

z przedsiębiorcami w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
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o wspieraniu nowych inwestycji, wraz z aktami wykonawczymi, która modyfikuje 

mechanizm funkcjonowania systemu zwolnienia z podatku dochodowego w ramach 

specjalnych stref ekonomicznych. W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy z całej 

Polski mogą korzystać z pomocy publicznej dotychczas oferowanej tylko przez 

specjalne strefy ekonomiczne. 

2) Podjęto współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. w zakresie 

promowania jasielskich ofert inwestycyjnych. 

9.3.3. Promocja bezpośrednia 

1) Opublikowano reklamę dotyczącą potencjału inwestycyjnego Miasta Jasła 

w specjalnym wydaniu polsko-angielskiej edycji magazynu branżowego „TERENY 

INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN”, którego dystrybucja obejmuje imprezy branżowe 

oraz Ambasady i Izby Handlowe reprezentujące kraje, z których napływają do Polski 

największe inwestycje; 

2) Zaktualizowano informacje w zakładce Biznes na stronie www.jaslo.pl; 

3) Kontaktowano się w sprawie ofert inwestycyjnych z 6 nowymi potencjalnymi 

inwestorami z branż: gastronomicznej, rolno-spożywczej, produkcji AGD, dystrybucji 

AGD, produkcji przemysłowej; 

4) Zorganizowano spotkanie z inwestorami zagranicznymi oraz podmiotami 

oferującymi nowoczesne rozwiązania w zakresie Smartcity; 

5) Promowano innowacyjną jasielską myśl techniczną poprzez uruchomienie 

i udostępnienie pracownikom Urzędu Miasta w Jaśle elektrycznej hulajnogi, będącej 

dziełem konstruktorów z Jasła; 

9.3.4. Opieka inwestora 

Udzielano kompleksowej informacji na temat warunków inwestowania w Jaśle  

trzem potencjalnym inwestorom krajowym reprezentującym branżę przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i biopaliw. 

Widocznym w 2018 roku efektem prowadzonej promocji proinwestycyjnej jest zawarcie 

przez Miasto Jasło kontraktu notarialnego na użytkowanie wieczyste terenu 

o powierzchni 1 ha położonego w SAG Jasło-Warzyce z inwestorem, który zadeklarował 

budowę dwóch zakładów w Jaśle oraz zbycie terenu inwestycyjnego Podzamcze – Osiedle 

Krajowice lokalnemu inwestorowi z branży dystrybucji AGD, który zamierza na nim 

wybudować magazyny. 
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10. Współpraca zagraniczna 
 

Miasto Jasło współpracuje z niżej wymienionymi miastami w następujących krajach: 
 

Lp. Kraj Miasto 
Miasto 

Partnerskie 
Miasto 

Zaprzyjaźnione 
Uwagi 

1 

Słowacja 

Vranov nad Toplo’u X   
2 Trebišov X   
3 Bardejov  X  
4 Humenné  X  

5 Liptovský Mikuláš X   

       
6 

Węgry 
Makó X   

7 Sárospatak  X  
      

8 
Czechy 

Hodonín X   
9 Praga X (Dzielnica) X   
      

10 Niemcy Perl  X  
      

11 Włochy Camposampiero X  
Umowa nie 
została 
odnowiona 

      
12 

Ukraina 

Truskawiec X   
13 Sambor X   
14 Odessa  X  

 

W ramach współpracy zagranicznej zrealizowano w 2018 roku poniższe działania. 

1) Nawiązano kontakty z jaślaninem mieszkającym w USA w zakresie promocji miasta Jasła 
wśród Polonii w USA oraz podczas wyścigów samochodowych, opracowano i przesłano 
materiały promocyjne do USA. 

2) Z okazji podpisania porozumienia partnerskiego zorganizowano prezentację miasta Jasła 
zgodną ze SW rozwoju enoturystyki na terenie Jasła i Powiatu Jasielskiego dla delegacji 
z Grodna na Białorusi i delegacji z Sambora na Ukrainie; 

3) Promocja Jasła podczas polsko-austriackiej wystawy sztuki jasielskich artystów 
w Feldbach (Austria); 

4) Prezentacja Miasta Jasła podczas Jarmarku we Vranovie nad Topl’ou. Na stanowisku 
miejskim zostały zaprezentowane walory turystyczne oraz podawane zostały tradycyjne 
potrawy kuchni z regionu jasielskiego. 
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5) Współorganizowano wyjazd członków Fundacji im. Prof. Romana Saphiera w Jaśle do 
Firlejówki na Ukrainie; 

6) Zabezpieczono pobyt delegacji i gości zagranicznych zaproszonych na XIII 
Międzynarodowe Dni Wina. 

7) Zakupiono polskie podręczniki dla dzieci w Samborze na Ukrainie; 
8) Zakupiono i/lub wykonano materiały promocyjne w związku z promocją Miasta Jasła 

podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych w Miastach Partnerskich dla grup 
reprezentujących Jasło oraz przeznaczonych na cele bezpośredniej promocji miasta Jasła 
w kraju i zagranicą; 

9) Wykonano wersję anglojęzyczną filmu „Jasło wysokich lotów”; 
10) Organizowano pobyty oficjalnych delegacji miejskich w miastach partnerskich; 
11) Opracowano założenia oraz przygotowano umowę w zakresie promocji miasta Jasła 

w trakcie Międzynarodowego Festiwalu „Orfeusz w Italii” we Włoszech; 
12) Zorganizowano wyjazd jasielskiej młodzieży na Warsztaty filmowe w SpohnsHaus 

w Gersheim (Niemcy). 
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F. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. Ogólne zasady 
przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie zostały określone w art. 5a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wg którego w ramach budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 
gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 
obywatelskiego. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać 
projekt budżetu obywatelskiego. 
 

1. Podstawa prawna 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła w dniu 26 lipca Rada Miejska Jasła przyjęła uchwałę Nr 
LXIX/709/2018 w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła. W uchwale został określony 
Regulamin, w którym ustalono zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Miasta Jasła oraz określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. 
kwotę 300 tys. zł. Przedmiotowa uchwała RMJ jest aktem prawa miejscowego i została 
opublikowana w Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2018 roku pod poz. 3421. 

 
2. Ogólne zasady budżetu obywatelskiego Miasta Jasła 

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na kwotę nieprzekraczającą 300 tys. 
złotych mógł składać każdy mieszaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a projekt uzyskał poparcie 
25 mieszkańców miasta. Formularze z propozycjami projektów zostały poddane ocenie przez 
Zespół oceniający składający się z 4 pracowników UM w Jaśle oraz 6 radnych RMJ – 
Przewodniczących komisji stałych RMJ powołany Zarządzeniem Nr IV/130/2018 Burmistrza 
Miasta Jasła z dnia 21 września 2018 roku. 

 
3. Promocja Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 

Przedsięwzięcie było promowane w mediach elektronicznych (portale internetowe) oraz 
tradycyjnie poprzez dystrybucję ulotek, plakatów i bannerów. Kampania promocyjna była 
podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyła promocji naboru wniosków, druga część 
dotyczyła promocji listy zgłoszonych projektów oraz głosowania na projekty.  

 
4. Informacja o realizacji Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 

W 2018 roku w ramach realizacji ustalonego w uchwale RMJ Harmonogramu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Jasła na rok 2019 zrealizowano następujące czynności:  

1) Nabór wniosków do realizacji w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 
przeprowadzono od 21.08.2018 r. do 11.09.2018 r. W ramach naboru złożono 34 
wnioski. Dwa wnioski nie zostały dopuszczone do dalszych prac z przyczyn formalnych. 

2) Zgodnie z postanowieniami Regulaminu wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej 
przez Zespół Oceniający. 

3) W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 24 wnioski, negatywnie oceniono 
8 wniosków. 
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4) Po zakończeniu oceny, istniała możliwość złożenia odwołania od decyzji Zespołu 
Oceniającego do BMJ. Z tej możliwości skorzystało 3 wnioskodawców. Wszystkie 
odwołania BMJ rozpatrzył negatywnie, po zasięgnięciu opinii właściwych komórek 
organizacyjnych UM w Jaśle. 

5) 21.11.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem BMJ Nr V/3/2018 z dnia 20.11.2018 r., 
zmienionym Zarządzeniem BMJ Nr V/8/2018 z dnia 5.12.2018 r. rozpoczęło się 
głosowanie, które potrwało do 15.12.2018 r. Pod głosowanie poddanych zostało 24 
wnioski. 

6) W głosowaniu elektronicznym głosujący założyli 1.970 kont, z których oddano 3.650 
głosów, w tym 245 głosów zostało uznanych za nieważne z powodów formalnych (brak 
zamieszkania na terenie Jasła lub potwierdzenia tego faktu oświadczeniem, błędnie 
podany PESEL, niespełnienie kryterium wieku, wcześniej oddany głos w urnie). 

7) W głosowaniu tradycyjnym wydano 373 kart do głosowania, z których oddano 1.041 
głosów, w tym 3 głosy nieważne z powodu braku wymaganego podpisu lub braku 
spełnienia wymogów dot. sposobu głosowania. 

8) Łącznie głosowało 2.343 osoby, które łącznie oddały 4.691 głosów. 
9) 13 grudnia 2018 roku zawieszono 1.212 głosów, które wzbudziły wątpliwości 

(Wątpliwości te zostały potwierdzone przez Zespół ds. przeprowadzenia głosowania na 
projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego powołany 
Zarządzeniem BMJ Nr 55/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w Protokole Nr 8/2018). 
BMJ Zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. powołał Zespół kontrolny ds. 
zbadania wątpliwości. Zespół kontrolny potwierdził wcześniejsze wątpliwości.  

10) Po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu kontrolnego, BMJ 28 grudnia 2018 roku 
zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Jaśle o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
poprzez nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych. 

11) Zawiadomienie, o którym mowa wyżej zostało skutecznie doręczone do Prokuratury 
Rejonowej w Jaśle 31.12.2018 r. BMJ 31.12.2018 r., zgodnie z zapisami uchwały RMJ Nr 
LXIX/709/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., wstrzymał czynność podania do publicznej 
wiadomości listy projektów wybranych do realizacji do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 
które były przedmiotem zawiadomienia. 

12) Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle Postanowieniem z dnia 14.02.2019 r. 
odmówił wszczęcia dochodzenia w powyższej sprawie. 

13) Burmistrz Miasta Jasła 28 lutego 2019 r. złożył w Sądzie Rejonowym w Jaśle zażalenie na 
treść ww. Postanowienia. 

14) 08.04.2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle pozytywnie rozpatrzył zażalenie BMJ na 
Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej. Postanowienie SR w Jaśle stało się 
prawomocne.  

 
Wszystkie powyższe czynności wykonane w 2018 roku były zgodne z zapisami 
Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła na rok 2019, który stanowi Załącznik 
Nr 4 do Regulaminu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego – Załącznika do 
uchwały RMJ Nr LXIX/709/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.  
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G. Podsumowanie  
 

Rok 2018, jak obrazuje Raport, to nie tylko wiele zrealizowanych działań i zadań bieżących 
leżących w gestii samorządu miejskiego, ale to przede wszystkim rok, w którym główny 
nacisk położono na przygotowanie zadań koncepcyjnych oraz projektowych, które przy 
uzyskanym wsparciu zewnętrznym, będą realizowane w roku bieżącym i w latach kolejnych. 
 
Bez wątpienia bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego Jasła mają działania 
skierowane na zwiększenie dostępności i uzbrojenie stref aktywności gospodarczej (SAG): 
Jasło-Warzyce oraz Jasło-Gamrat. Stąd też Miasto inwestuje w ich rozbudowę stwarzając 
dogodne warunki dla obecnych i przyszłych inwestorów. 
 
Do 2017 roku Miasto zainwestowało w rozbudowę i budowę infrastruktury SAG Jasło– 
Warzyce, przy wsparciu zewnętrznym, blisko 16 mln złotych. W 2018 roku w strefie tej 
wybudowano drogę łączącą ul. Produkcyjną z ul. Fabryczną oraz wykonano zjazd do 
zakładów Grupy Nowy Styl (wartość inwestycji to 3,8 mln zł). Kolejnym krokiem było 
rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej drogi zbiorczej 5KDZ, która połączy 
strefę z ul. Piłsudskiego. W planach jest również wykonanie aktualizacji koncepcji 
odprowadzenia wód opadowych z całego terenu strefy.  
Potwierdzeniem celowości tych działań jest chociażby powstanie nowych działalności 
gospodarczych w strefie warzyckiej oraz uzyskanie kilku kolejnych decyzji o ich rozpoczęciu. 
Są to przedsiębiorcy branży motoryzacyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, ochrony 
zdrowia, przetwórstwa chemicznego oraz handlu.  
 
Miasto inwestuje również w drugą strefę SAG Jasło-Gamrat, na terenie której działa już 22 
przedsiębiorców. W 2018 roku przygotowano dokumentację techniczną konieczną do 
budowy drogi, stwarzającej dogodne połączenie komunikacyjne dla działających tam firm. 
Wykonanie jej planowane jest w roku 2019. Koszt wykonania drogi to 1,5 mln zł. 
By zwiększyć atrakcyjność terenów inwestycyjnych w strefie gamrackiej, a zarazem poprawić 
będącą na tym terenie przeprawę mostową, Miasto zabezpieczyło środki na wykonanie 
dokumentacji technicznej budowy nowej drogi wraz z mostem na rzece Wisłoce, łączącej ją  
z drogą krajową nr 73 (32,5 mln zł). Wniosek o uzyskanie dofinansowania złożony został  
w ramach rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej 
– Mosty dla Regionów. 
 
Kolejnym ważnym zadaniem jest dofinansowanie przez samorząd dwóch inwestycji 
drogowych poprawiających komunikację w mieście, a realizowanych przez Województwo 
Podkarpackie. W bieżącym roku rozpoczęto budowę drogi łączącej DK 28 z DK 73, tak zwanej 
drogi KG2, czyli odcinka od ul. Piłsudskiego do Ronda Solidarności (koszt to ok. 25 mln zł, 
a wkład Miasta Jasła to 4,2 mln zł). Zakończenie planowane jest na koniec 2019 roku. 
Niemniej ważnym zadaniem jest budowa połączenia DW 992 z DK 28, tj. budowa drogi od 
Ronda im. ks. K. Wojciechowskiego do Ronda im. A. Lazarowicza (koszt budowy to ok. 22,5 
mln zł, a wkład Miasta to 4,2 mln zł). Władze wojewódzkie planują rozpoczęcie tej budowy 
jeszcze w bieżącym roku. 
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Bardzo istotnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, jest także zapewnienie 
dobrego skomunikowania miejskich osiedli. W zadanie to wpisuje się budowa nowego mostu 
na osiedlu Gądki, umożliwiającego szybsze dotarcie pojazdów, w tym służb ratowniczych, na 
teren osiedla. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową mostu, w kwietniu 2019 
roku uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt inwestycji to ok. 8,3 mln zł. Rozpoczęcie 
inwestycji będzie możliwe jeszcze w 2019 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziome 4 mln zł.).  

W kontekście budowy infrastruktury drogowej warto podkreślić aspekt proekologiczny, czyli 
budowę ścieżek rowerowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową ścieżek na 
terenie miasta. Celem projektu jest poprowadzenie ruchu rowerowego pomiędzy trzema 
obiektami rekreacyjno-sportowymi: MOSiR-em, Ogródkiem Jordanowskim i terenem 
rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa”. W 2019 roku planowane jest wykonanie pierwszego 
etapu budowy ścieżki na odcinku od MOSiR-u do ul. Słowackiego (koszt wykonania to 1,1 
mln zł), a w ramach projektu kluczowego zapisanego w LPR dla Jasła na lata 2014 – 2023 
zaplanowano budowę ścieżki rowerowej na odcinku: Plac Żwirki i Wigury – Park Miejski – 
Ogródek Jordanowski (koszt realizacji to ok. 1,48 mln zł). 

Miasto Jasło od wielu lat, oprócz zadań bezpośrednio ingerujących w strefy aktywności 

gospodarczej, prowadzi także działania z zakresu promocji gospodarczej i proinwestycyjnej, 

których celem jest wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju 

przedsiębiorczości. W 2018 roku rozpoczęto budowę Inkubatora Przedsiębiorczości, który 

powstanie przy ul. K. Wielkiego 5. W kwietniu 2019 r. zakończono pierwszy etap robót 

budowlanych. Złożono wniosek, który został wybrany do dofinansowania ze środków RPO 

WP na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1,6 mln zł, a dofinansowanie na poziomie 0,9 

mln zł. Inkubator będzie miejscem, w którym, na preferencyjnych warunkach, swoją 

działalność gospodarczą w branży ICT będzie mogło prowadzić docelowo 11 osób. 

Dodatkowo będzie można tu również uzyskać pomoc i doradztwo w aspekcie prawnym, 

finansowym, innowacyjnym, strategicznym, rozwojowym, a także networkingowym. 

Przewiduje się, że pierwsi młodzi przedsiębiorcy rozpoczną swoją działalność w Inkubatorze 

jeszcze pod koniec 2019 roku. 

Dostrzegając i przeciwdziałając niekorzystnym zjawiskom społecznym osłabiającym potencjał 
społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta, w 2018 roku przyjęto „Lokalny Program 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023”, zawierający szereg inwestycji i zadań sprzyjających 
jego rozwojowi. W tym samym roku przygotowano i złożono do dofinansowania kluczowy 
projekt tego programu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP” o wartości blisko  
15 mln zł (dofinansowanie: 9,5 mln zł). Zadanie uzyskało wsparcie finansowe. Zakres prac 
obejmuje: adaptację budynku pozostałym po przeniesieniu SP nr 2 do nowej siedziby na 
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP); rewitalizację obszaru 
funkcjonalnego związanego z CTKiP – remont Placu Żwirki i Wigury; przebudowę ul. 
Czackiego i Bednarskiej wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park 
Miejski, Ogródek Jordanowski; prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku 
miejskim; utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz 
historycznej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim, a także budowę monitoringu wizyjnego 
na obszarze rewitalizowanym. Realizacja tego niezmiernie istotnego projektu rozpocznie się 
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w drugiej połowie 2019 roku, natomiast ze względu na szeroki zakres prac, ich rozpoczęcie i 
zakończenie będzie odbywało się w różnych terminach. Najdłużej prace będą trwały przy 
adaptacji dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – do 2021 roku. Droga rowerowa ma 
zostać oddana w 2020 roku, a prace w Parku Miejskim, Ogródku Jordanowskim i przy 
Glorietce mają zostać zakończone już końcem tego roku. 
 
Także w 2018 roku opracowano metodą projektowania partycypacyjnego koncepcję 
architektoniczną zagospodarowania terenu Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem oraz 
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2017 roku wspólnie z Jasielskim 
Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Miastem Vranov (SK) złożono wniosek  
o dofinansowanie zadania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja. Wniosek po ponownej ocenie technicznej znalazł się na liście rezerwowej. 
 
Bardzo istotną sprawą dla mieszkańców Jasła jest stan środowiska naturalnego. Władze 
miasta dostrzegając znaczenie tego problemu przyjęły i realizują zadania opisane w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej (posiadanie tego dokumentu jest konieczne do uzyskania dotacji  
w perspektywie finansowej 2014-2020). Głównym kierunkiem działań jest redukcja emisji 
gazów cieplarnianych oraz redukcja zużycia energii finalnej, przy jednoczesnym zwiększeniu 
udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł.  
 
W wyniku realizacji wcześniejszych projektów zamontowano już instalacje fotowoltaiczne na: 
obiektach MOSiR-u (kryta pływalnia i budynek siłowni), zadaszeniu Zielonego Rynku, 
Urzędzie Miasta w Jaśle, Przedszkolu Miejskim nr 6 (ul. Kopernika), Szkole Podstawowej nr 4  
(ul. W. Pola), Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Czackiego), Zespole Szkół Miejskich nr 3 (ul. 
Szkolna), Zespole Szkół Miejskich nr 4 (ul. P. Skargi) oraz na budynku Podkarpackiego 
Centrum Sportów Walki. Poza tym na kilku budynkach użyteczności publicznej znajdują się 
kolektory słoneczne. Są to: kryta pływalnia MOSiR, ośrodek sportu MOSiR (fitness), budynek 
administracyjno-szatniowy przy stadionie „Czarnych Jasło”, Szkoła Podstawowa nr 2 
(budynek dawnego Gimnazjum nr 1) oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3. 
 

Konstytuując te działania w 2018 roku przygotowano i złożono wniosek na kolejne instalacje 
fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Jaśle. Projekt „Odnawialne źródła 
energii na terenie Miasta Jasła” otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tym 
samym na pięciu kolejnych budynkach miejskich pojawią się instalacje fotowoltaiczne  
(wartość inwestycji to ok. 1 mln zł, a dofinansowanie ponad 670 tys. zł). Zakres projektu 
obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Jasielskiego Domu Kultury (ul. 
Kołłątaja), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Szkolna), Przedszkola Miejskiego nr 11 
(ul. Sikorskiego), Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kopernika) oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 
(ul. Mickiewicza). Zakończenie planowane jest na koniec listopada 2019 r. 
 
Poprawie jakości powietrza służą też inwestycje w wymianę źródeł ciepła. W 2018 roku 
Miasto Jasło, wspólnie z kilkoma gminami, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza 
Wisłoki, aplikowało o środki zewnętrzne w dwóch projektach „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”  oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
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Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w 332 domach 
prywatnych zostaną zmienione dotychczasowe piece i kotły, a w 11 budynkach 
wielorodzinnych zostaną wybudowane węzły cieplne wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i 
CWU. Realizacja projektów rozpocznie się w 2019 roku, wymiana kotłów to lata 2020 i 2021. 
Wartość obydwu projektów dla Miasta Jasła wynosi: 8,6 mln zł (dofinasowanie: 6,6 mln zł). 
Nie mniej istotne znaczenie dla stanu środowiska naszego miasta ma gospodarka odpadami. 
W 2018 roku sporządzono i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie „Rozbudowy i modernizacji Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”. W ramach zadania zaplanowano: 
całkowitą modernizację i rozbudowę istniejącego PSZOK-u przy ul. Żniwnej, wyposażenie 
domów prywatnych w pojemniki na odpady (17,5 tys. pojemników), wyposażenie terenów 
użyteczności publicznej (typu Ogródek Jordanowski) w zestawy do selektywnego zbierania 
odpadów, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz 
wdrożenie systemu do automatycznego monitorowania i nadzorowania odbioru odpadów. 
Wniosek uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na liście rankingowej opublikowanej 
przez NFOŚiGW (wartość: 8,2 mln zł, dofinansowanie: 5,6 mln zł). Realizacja przedsięwzięcia 
ma zakończyć się do 2022 roku. 
 
Bardzo ważnym zjawiskiem, które występuje w całej Polsce, jest proces starzenia się 
społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z tym zjawiskiem władze 
miasta podejmują wielorakie działania. Główne zadania w tym zakresie realizuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.  
 
W 2018 roku jasielski MOPS, dzięki realizacji projektu ”Poprawa dostępności usług w zakresie 
pomocy społecznej w Jaśle”, został przeniesiony do nowej siedziby, przy ul. Szkolnej 25. 
W nowym miejscu MOPS mógł rozszerzyć swoją działalność o nowe formy: Dzienny Dom 
Pomocy dla osób starszych (60 +), Klub Integracji Społecznej i Sekcję ds. wolontariatu. 
Ponadto, w budynku założony został Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem 
wsparcia dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi  
i niepełnosprawnością intelektualną. Modernizacja i adaptacja MOPS-u do nowych potrzeb 
kosztowały ogółem blisko 5 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta, funduszy unijnych 
(w ramach RPO WP) i budżetu państwa. Trzeba zaznaczyć, że funkcjonowanie i realizacja 
wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz Klubu Integracji 
Społecznej w latach 2018-2019 jest możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 
na realizację projektów: „Akademia Pełni Życia” oraz „Kreatywni i Samodzielni”. Na 
sfinansowanie kolejnych lat funkcjonowania (2020-2021), MOPS w Jaśle złożył wniosek 
„Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle - Aktywny Senior”. 
 
Podsumowując, w 2018 roku Miasto przygotowało i rozpoczęło inwestycje oraz projekty, 
których realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie i będzie odbywać się w kolejnych 
latach. Przy tym działania te oparte są na przyjętych strategiach i wytyczonych planach, tak 
by maksymalnie wykorzystać możliwość uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Zatem rok 
2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych zaplanowanych działań oraz początek  
i punkt wyjścia do kolejnych. 
         Burmistrz Miasta Jasła  

      Ryszard Pabian  


