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 Zarządzenie Nr IV/150/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami .

 Zarządzenie Nr IV/151/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów
przyznawania dodatku mieszkaniowego .

 Zarządzenie Nr IV/152/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2016-2026.

 Zarządzenie Nr IV/153/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Jasła na 2016 r.



Zarządzenia

5

 Zarządzenie Nr IV/154/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr IV/155/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 listopada 2015 r.
w sprawie: powołania komisji odbioru koocowego robót z wykonania zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle” realizowanego zgodnie
z Umową Nr WI.272.47.2015 z dnia 26 maja 2015 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia
1 lipca 2015 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 6 lipca 2015 r.

 Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 Budowa sektora nr 15 A na cmentarzu przy ul. Mickiewicza
Wykonano pola grzebalne – przewidywane na budowę 63 grobów ziemnych
o wymiarach 200 x 100 cm i 162 grobów murowanych o wymiarach
225 x 130 cm, alejki z kostki brukowej, schody na koocu sektora i schody na
połączeniu z sektorem 15 oraz odcinek drogi wewnętrznej wzdłuż sektora 15 A.
Łączny koszt – 201 280,79 zł.
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 Ciąg pieszy na cmentarzu przy ul. Mickiewicza – wykonano ciąg pieszy
składający się z odcinków alejek z kostki brukowej i biegów schodów, który służy
do połączenia parkingu wewnętrznego i sektorów położonych w dolnej części
cmentarza z sektorami 15 i 17 i innymi położonymi w górnej części cmentarza.
Koszt – 21 971,02 zł.
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 Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Gajowej – przebudowano
nawierzchnię alejek w sektorze nr 5 z wykorzystaniem kostki brukowej
z odzysku. Koszt – 12 981,04 zł.
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 Przebudowa alejek w sektorze nr 3 na cmentarzu przy ul. Mickiewicza –
przebudowano 192,0 m alejek o zniszczonej nawierzchni wykonanej z mas
bitumicznych na alejki z kostki brukowej. Koszt – 42 508,80 zł.
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 Przebudowa schodów w sektorze nr 17 i przy wjeździe na cmentarz przy
ul. Mickiewicza – przebudowano schody z wykorzystaniem krawężników
drogowych o wymiarach 15 x 30 cm celem zapewnienia większej stabilności
schodów. Koszt – 3 690,00 zł.
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 Na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Kwiatowej wykonano schody
żelbetowe z chodnikami tworzącymi ciąg komunikacyjny łączący ul. św. Faustyny
Kowalskiej z terenem rekreacyjno sportowym. Wykonane połączenie
komunikacyjne tworzy bezpośredni dostęp z os. Górka Klasztorna do terenu
rekreacyjno sportowego. Koszt wykonania robót wynosi 51 642 53 zł.
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Wydziału Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego

Zawarto umowę na modernizację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
Jasło – „Niegłowice”. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację 3 szt. bram
wjazdowych do budynku remizy OSP Jasło – Niegłowice, w zakresie:
demontaż istniejących bram wjazdowych, zabezpieczenie połaci dachowej,
rozbiórka istniejących nadproży, montaż nowych nadproży stalowych lub
betonowych, obróbka szpalet i nadproży, montaż nowych bram uchylnych (3 szt.)
otwieranych automatycznie z zabezpieczeniami elektronicznymi.

Wartośd robót objętych umową wynosi brutto 41 943,00 zł.
Termin zakooczenia robót objętych umową ustalono na dzieo 31 grudnia br.
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Wydział  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miasto Jasło dołączyło do grona miast, w których za parkowanie w płatnych
strefach można płacid przy pomocy telefonu komórkowego. W mieście
uruchomione zostały systemy dwóch operatorów: Pango i mPay, dzięki którym
postój opłacimy za pomocą aplikacji mobilnej lub kodu USSD.
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 30 października br. MOSiR podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót
budowlanych pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Walki w Jaśle”.
Wartośd robót budowlanych wynosi: 4 997 800,00 zł. Termin realizacji: od
30.10.2015 r. do 30.04.2017 r. Na realizację zadania Miasto Jasło otrzymało
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 650 000 zł ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju
Regionalnego Infrastruktury Sportowej.
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Wydano 16 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 Wykonano roboty remontowe przy 5 wiatach przystankowych przy
ul. Krakowskiej na kwotę 19 274,10 zł. Wykonawca P.P. H.U „Jasbud” s.c. Jasło.
Termin wykonania: 20 listopad br.

 Realizowane są roboty instalacyjne i towarzyszące w Domu Osiedlowym przy
ul. św. Jana z Dukli w Jaśle. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlano –
Instalacyjne INSBUD. Wartośd robót: 93 622,94 zł. Termin wykonania 22 grudnia br.

 Trwają prace przy realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi KDZ 3 wraz ze
skrzyżowaniem i zjazdami”. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany
Jarosław Wronkowicz. Wartośd robót: 692 490 zł. Termin wykonania 15 grudnia br.
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 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie
przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400 zł.
Wykonawca „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulic: Witosa i Gołębiej w Jaśle za kwotę
78 220 zł. Wykonawca: Elektromontaż Rzeszów sp. zo.o., w Jaśle. Termin wykonania:
do 21 grudnia br.

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicy Na Kotlinę w Jaśle. za kwotę
53 000 zł . Wykonawca: „AUTOMATIC”. Termin wykonania: do 22 grudnia br.

 Zawarto umowę na wykonanie odwodnienia ulicy Jagodowej w Jaśle za kwotę
16 500 zł. Wykonawca: „Usługi Transportowo- Sprzętowe” Leszek Doktor. Termin
wykonania: do 4 grudnia br.
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Wykonano remont chodnika przy ul. Jagiełły. Wartośd robót; 31 978,18 zł.
Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa.

Wykonano remont chodników przy ul. Bednarskiej, Basztowej, Piotra Skargi, Jana
Pawła II, za łączną kwotę 22335,97 zł. Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa,

 Zawarto umowę na dostawę materiałów pokrywczych na wymianę pokrycia dachu
na budynku UM w Jaśle. Wartośd zamówienia 37 069,92 zł. Termin dostawy
18 grudnia br. Dostawca: Firma „Jamix”.



Spotkania i wydarzenia

23



Spotkania i wydarzenia

24

5 listopada - spotkanie robocze dot. ścieżek rowerowych

5-6 listopada - konsultacje społeczne – rewitalizacja

6 listopada - spotkanie ws. lokalnego programu aktywności seniorów
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7 listopada - uroczyste otwarcie zmodernizowanego Jasielskim Domu Kultury
połączone z jubileuszowym koncertem oraz podsumowaniem projektu. W wyniku
przebudowy powierzchnia JDK zwiększyła się o 790 m kw. Obiekt wzbogacił się m.in.
o profesjonalne sale zajęd: sale taneczną, muzyczną i studio nagrao.
Zmodernizowana sala widowiskowa została wyposażona w nowe nagłośnienie,
oświetlenie i fotele. Powstała również nowoczesna sala offowa.
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7 listopada - w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca
realizację projektu, w której udział wzięli przedstawiciele Partnerów Projektu oraz
zaproszeni goście. Podczas konferencji podpisane zostały 2 umowy partnerskie
pomiędzy: Jasielskim Domem Kultury i Miejskim Domem Kultury we Vranovie nad
Toplą oraz Jasielskim Domem Kultury i Domem Kultury w Liptowskim Mikulaszu.
Jednym z elementów programu konferencji było zwiedzanie przebudowanego

obiektu. W tym samym dniu odbyło się również uroczyste otwarcie obiektu po
przebudowie, które połączone było z 65-leciem istnienia JDK.
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8 listopada - Seged (Węgry), 
uroczystości związane z obchodami Święta 
Niepodległości Polski.
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10 listopada - Trzcinica,  uroczyste ślubowanie uczniów  klas mundurowych
10 listopada - obrady Kapituły Nagrody Miasta Jasła w sprawie ustanowienia 
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
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11 listopada - jasielskie obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości.
W zorganizowanych z tej okazji uroczystościach wzięły udział mieszkaocy miasta
i powiatu. Narodowe Święto Niepodległości jaślanie uczcili mszą św. w intencji 
Ojczyzny oraz złożeniem hołdu tym, którzy dla Polski oddali życie.
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11 listopada - XV Jasielski Rajd Niepodległości. Na drogach powiatu w dniu
narodowego święta ścigali się głównie kierowcy zrzeszeni w automobilklubach
małopolskich i podkarpackich. Rajd był również V Rundą Mistrzostw Okręgu
Rzeszowskiego 2015 w Konkursowej Jeździe Samochodem.

12 listopada - spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia skutków propozycji
połączenia Regionu Południowo Zachodniego oraz Regionu Południowo -
Wschodniego w jeden Region Południowy, a także wskazanie planowanych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obsługi tego Regionu.
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13 listopada - po raz trzeci Miasto Jasło i Grupa LOTOS przystąpiły do wspólnej
realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM.
Projekt, mieszczący się w ramach programu Jasło Miasto Wiedzy, realizowany jest
w jasielskich szkołach oraz przedszkolach. Tegoroczną edycję Ligi zainaugurował
trwający dwa dni Festiwal Nauki.
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14 listopada - akcji malowania wspólnie z Duluxem jednego z wnętrz Przedszkola
Miejskiego Nr 10

14 listopada - Światowy Dzieo Walki z Cukrzycą

15 listopada - rozpoczęcie  VII Jesiennych Spotkao z Teatrem 

16 listopada - wręczenie podziękowao dla kwestującej młodzieży

16 listopada - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Twój Potencjał 
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18 listopada - Rzeszów, konferencja zamykająca perspektywę finansową 2007-2013
podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego

18 listopada - Rzeszów, spotkanie zespołu ds. optymalizacji i koordynacji rozkładu 
jazdy pociągów

18 listopada - zebranie  na osiedlu Kaczorowy
19 listopada - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego dot. planu 

gospodarki odpadami
19 listopada - spotkanie ws. transportu zbiorowego
19 listopada - Rzeszów, rozdanie Karpackich Sokołów
20 listopada - widowisko słowno-muzyczne na motywach scenariusza Henryka Zycha 

„Urodziny Jasła”. Inscenizację przegotowała w ramach obchodów 650- lecia Jasła 
młodzież z ZSM Nr 3

20 listopada - 20 - lecie Stowarzyszenia Miłośników Tenisa Ziemnego
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21 listopada - Miasto Jasło po raz czwarty uczestniczyło w międzynarodowej
imprezie targowo-konferencyjnej „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”.
Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Szwajcarska jakośd – karpacka
przestrzeo – globalny klient”. W ramach części wystawienniczo – targowej
skupiającej najlepsze produkty i atrakcje Jasło przygotowało spójną promocję w
oparciu o strategię wizerunkową Jasło winne klimaty wraz z Jasielskim
Stowarzyszeniem Winiarzy „Vinum pro cultura”.
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21/22 listopada - Akcja charytatywna dla jaślanina Kamila Śmietany (rekord Jasła
w przepłyniętym dystansie - uczestnicy Nocnego Charytatywnego Pływania
przepłynęli 373 kilometry i 350 metrów)



Spotkania i wydarzenia

36

21 listopada - „Potęga dźwięku” II Jasielski Przegląd Twórczości Przemysława 
Gintrowskiego

22 listopada - Koncert Papieski „Śladami Miłości”

23 listopada - w Liptowskim Mikulaszu została podpisana umowa partnerska 
pomiędzy miastami Jasło i Liptowski Mikulasz, której celem jest rozwijanie kontaktów 
partnerskich i współpracy obu miast i ich mieszkaoców. Przejawami współpracy będą 
w szczególności działania w dziedzinach kulturalnej, turystycznej, społecznej 
i sportowej.
Wartośd projektu:  4 282 020,14 EUR. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 030 725,78 EUR. 
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24 listopada - przegląd piosenki przedszkolnej „Jesieo nie musi byd smutna”

24 listopada - spotkanie ws. Orszaku Trzech Króli

24 listopada - Dzieo Pracownika Socjalnego

25 listopada - udział w posiedzeniu  Zarządu Powiatu

27 listopada - Sesja Młodzieżowa RMJ
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26 listopada - odsłonięcie tablicy pamiątkowej, konferencja naukowa poświęcona
historii Jasła oraz nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” i „Zasłużony
dla Miasta Jasła” zakooczyły oficjalne obchody roku jubileuszowego,
upamiętniającego 650-lecie nadania Jasłu praw miejskich przez króla Kazimierza
Wielkiego.
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26 listopada – sesja jubileuszowa cd.



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