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▪ Zarządzenie Nr V/127 /2021Burmistrza Miasta Jasła z 16 listopada 2021 r. w
sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle uprawnienia
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

▪ Zarządzenie Nr V/128/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 17 listopada 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami

▪ Zarządzenie Nr V/129 /2021 Burmistrza Miasta Jasła z 22 listopada 2021 r. w
sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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▪ Zarządzenie Nr V/130/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 listopada 2021 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest ocena prac w ramach Konkursu
bożonarodzeniowego w kategorii „Kartka świąteczna Miasta Jasła”.



Realizowane zadania 
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Wydział Oświaty :

▪ Miasto Jasło otrzymało środki finansowe na dofinansowanie zadania polegającego
na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021, w trakcie roku szkolnego,
wycieczek dla uczniów 6 szkół podstawowych w ramach akcji „Poznaj Polskę”, która
jest częścią POLSKIEGO ŁADU. Szkoły, które otrzymały dofinansowanie to: SP nr 2,
SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 12. Wysokość otrzymanej dotacji celowej
to 49 271 zł.

▪ Złożone zostały wnioski dla wszystkich szkół podstawowych z program rządowego
Laboratoria Przyszłości. Wnioski zostały zaakceptowane przez ministerstwo –
otrzymane dofinansowanie to: 952 300 zł.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Zakończono jesienną akcję odbioru azbestu od właścicieli nieruchomości. W tym
roku zostało odebranych 36,29 ton eternitu z 16 domów jednorodzinnych.

▪ Zostało posadzonych 25 drzew. Nasadzenia zostały wykonane w Parku Miejskim,
przy ul. Jagiełły i ul. Sikorskiego. Posadzono drzewa gatunków rodzimych, tj. klony
zwyczajne oraz lipy drobnolistne.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji :

▪ rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie cmentarzy komunalnych 
w Jaśle (Stanisław Wojdyła - Zarządca Nieruchomości).

▪ rozstrzygnięcie przetargu na zarządzanie zasobem lokalowym (TBS ABK 
sp. z o. o.). 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ 9 i 24 listopada odbyły się posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Rada po dyskusjach i przedstawieniu opinii sektora
pozarządowego, pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwał: w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022 rok, w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego
programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Posiedzenia rady
odbywały się w trybie hybrydowym, z wykorzystaniem aplikacji do
prowadzenia wideokonferencji.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Podstawowe działania prowadzone przez Miasto Jasło
związane z zagrożeniem katastrofy budowlanej  budynku 
wielorodzinnego przy ul. Metzgera 10 w Jaśle

1. O zaistniałej sytuacji Burmistrz Miasta Jasła oraz Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego zostało poinformowane 14.10.2021 r. o godz. 1920. Bezzwłocznie
uruchomiono całodobowy dyżur MCZK. Na miejscu działania koordynujące
i decyzyjne prowadzone były przy udziale Burmistrza – Szefa MCZK oraz zastępcy
Szefa MCZK.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

2. W związku z powyższym na miejscu podjęto szereg decyzji dotyczących:

– ewakuacji mieszkańców:

- zabezpieczono autobusy z ZMKS oraz PGZK do ewakuacji, 

- Miasto Jasło przygotowało lokale zastępcze dla potrzeb mieszkańców, jednak 
na 14.10.2021 r. żaden z mieszkańców nie skorzystał z takiej możliwości,

ewakuowano 44 osoby,

- 2 osoby zostały przetransportowane do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
(z uwagi na stan zdrowia), natomiast pozostałe znalazły schronienie u swoich 
rodzin i bliskich,

– zamknięcia dostawy gazu,
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

– zamknięcia ruchu drogowego na odcinku ul. Metzgera oraz zabezpieczeniu 
zagrożonego miejsca przez PSP, policję, SM za pomocą zapór drogowych 
i pracowników MPGK,

– dokonano oględzin budynku,

– podjęto decyzję o natychmiastowym wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia 
dodatkowymi stemplami:

- BMJ zlecił dostawę na miejsce dodatkowych zabezpieczeń oraz ich montaż,

w/w prace trwały do godz. 100.

– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle podjął decyzję o 
całkowitym wstrzymaniu użytkowania budynku przy ul. Metzgera 10 w Jaśle.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 

3. 15.10.2021 r. o godz. 900 na posiedzeniu MZZK, BMJ podjął decyzję o sfinansowaniu
i bezzwłocznym zleceniu wykonania ekspertyzy technicznej wpływu wykonanego
dotychczas zakresu robót budowlanych, na stan techniczny konstrukcji budynku,
zlokalizowanego w Jaśle przy ul. Metzgera 10, wykazującej niezbędne roboty
budowlane, mające na celu doprowadzenie ujawnionych nieprawidłowości do stanu
zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz
likwidację występującego w związku z tym zagrożenia:

– z uwagi na potrzebę pilnego jej wykonania oraz bardzo szeroki zakres robót
związanych z wykonaniem w/w ekspertyzy, otrzymano 2 oferty:

- oferta z 15.10.2021 r. na kwotę 62 000 netto + VAT = 76 260 zł, 
która po negocjacjach została obniżona do kwoty 59 000 brutto,

- oferta z 17.10.2021 r. na kwotę 32 000 netto + VAT = 39 360 zł,
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

– Podstawa prawna oraz uzasadnienie podjęcia decyzji przez Burmistrza o zleceniu
i sfinansowaniu wykonania ekspertyzy wynika z:

- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159),

- potrzeby natychmiastowego reagowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej oraz usuwania jej skutków na terenie miasta,

- wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Metzgera 10 
oraz TBS ABK w Jaśle.

– 18 października 2021 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej ekspertyzy
z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie za kwotę 39 360,00 zł brutto.

- Termin realizacji ustalono do 05.11.2021 r. z możliwością jej przedłużenia.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

– 4 listopada 2021 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie przedmiotowej
ekspertyzy dotyczący wydłużenia terminu jej wykonania do 9.11.2021 r.
Przedłużenie terminu wynikało z dużego zakresu opracowania oraz potrzeby
wykonania podstawowej inwentaryzacji lokalu (nie odnaleziono dokumentacji
budynku u poprzedniego właściciela – PKP, PINB, TBS-ABK, a także zwrócono się
do Archiwów Państwowych w Rzeszowie – w odpowiedzi otrzymano informację
o braku dokumentacji w materiałach archiwalnych),

– 9.11.2021 r. odebrano od wykonawcy opracowaną ekspertyzę,

– 10.11.2021 r. przekazano 1 egzemplarz ekspertyzy do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz 1 egzemplarz ekspertyzy do Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Administratora Budynków Komunalnych w Jaśle
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

4. TBS-ABK w Jaśle – jako zlecający, zawarł umowę z NAFTO Sp. z o.o. w Jaśle na
wykonanie zabezpieczeń konstrukcji budynku przy ul. Metzgera. Roboty rozpoczęto 
17.11.2021 r.

– Na podstawie informacji otrzymanej od Dyrektora NAFTO, termin zakończenia
robót powinien nastąpić 1-2 grudnia 2021 r.,

- Powołana przez TBS-ABK komisja odbiorowa dokona odbioru wykonanych 
robót. Czynności odbiorowe mogą potrwać do 2 dni,

- TBS-ABK dokona kompleksowy przegląd techniczny budynku.

5. Po wykonaniu w/w czynności PINB podejmie decyzję o przywróceniu do użytkowania
lokali w budynku przy ul. Metzgera 10 w Jaśle.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

6. Ponadto w trakcie prowadzonych działań związanych z potrzebą odbudowy
naruszonej konstrukcji budynku Miasto Jasło:

– zapewniło tymczasowe zakwaterowanie mieszkańcom, którzy nie mogą dalej 
przebywać u swoich najbliższych:

- od 15.10.2021 r. do 25.11.2021 r. z takiej pomocy korzysta 18 osób,

potrzebującym zapewniono posiłki oraz niezbędną pomoc,

– zapewniono możliwość mieszkańcom bloku wejście do swoich mieszkań, pod 
nadzorem policji, by zabrać niezbędne rzeczy osobiste,

- zaoferowano wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców, dostosowane do
indywidualnych potrzeb poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
w zakresie: pomocy finansowej na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb,

- pomocy w formie usług opiekuńczych, wsparcia w zorganizowaniu pomocy
rzeczowej, wsparcia i pomocy wolontariuszy, wsparcia w postaci pracy
socjalnej, bezpłatnych porad prawnych.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

– pozostaje w stałym kontakcie z poszkodowanymi mieszkańcami,

– zapewnia całodobowe zabezpieczenie i monitorowanie budynku przez
funkcjonariuszy SM,

– zapewniło zabezpieczenie skrzyżowań przez jednostki OSP Jasło – „Niegłowice”
oraz Jasło – „Żółków” do czasu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,

– zleciło wykonanie niezbędnych i natychmiastowych prac związanych
z tymczasowym zabezpieczeniem w/w budynku w dniach 14-15 października
2021 roku. Koszty związane z powyższym wyniosą ok. 3 050 zł. Jednocześnie w/w
koszty ulegną zwiększeniu z uwagi na dalsze wsparcie poszkodowanych
mieszkańców przez Miasto Jasło. Są to między innymi: zapewnianie lokali
zastępczych dla osób, które nie mają możliwości przebywania u swoich rodzin
i znajomych, wyżywienie lub transport oraz innych niezbędnych potrzeb.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

7. Właścicielami lokali w budynku przy ul. Metzgera 10 w Jaśle na 18.10.2021 r.
(na podstawie informacji z rejestru gruntów), są:

– Polskie Koleje Państwowe S.A. z/s w Warszawie,

– osoby fizyczne: 39 lokali,

– Miasto Jasło: 3 lokale,

– TBS ABK w Jaśle nie jest właścicielem lokali w w/w  budynku. Natomiast TBS 
ABK ma podpisaną  umowę z Zarządem Wspólnoty Metzgera 10, na 
administrowanie częścią wspólną w zakresie zwykłego zarządu.
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▪ Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”

- w  listopadzie zakończono realizację ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku 
Jordanowskim w Jaśle. W ramach zadania wykonano wytyczenie 
i zagospodarowanie trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, które 
poprowadzone są po istniejących utwardzonych alejkach. Każda ze ścieżek ze 
względu na długość i tematykę jest dedykowana innej wiekowo grupie odbiorców. 
W ramach prac wykonano m.in. 41 tablic gatunkowych opisujących znajdujące się 
w Ogródku Jordanowskim rośliny, 6 szt. domków dla motyli, tablice edukacyjne 
dotyczące tematyki: ekosystemu łąki i lasu, leśne rekordy, polskie motyle, budowa 
lasu, rośliny runa leśnego, lekcji dendrologii, ptasie radio oraz kosz do segregacji 
śmieci z ruchomą funkcją edukacyjną i mini skocznię terenową.



Fundusze Zewnętrzne

23

- dobiegają końca prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie edukacyjnej
ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle”. W ramach zadania utworzona została
edukacyjna ścieżka historyczna w Parku Miejskim wzdłuż istniejących alejek
parkowych. Wzdłuż jej przebiegu umieszczono 7 szt. tablic dwustronnych
obrazujących i opisujących dzieje Miasta Jasła i jego historycznej zabudowy. Ponadto
zamontowano 2 zestawy gier edukacyjnych oraz zakupiono 35 audio przewodników.

▪ Miasto Jasło wzięło udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Wniosek
o dofinansowanie został złożony 5.11.2021 r. Obecnie trwają pracę weryfikacyjne
złożonych wniosków przez mieszkańców.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ zrealizowana uchwała nr XLVIII/415/2021 z 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Powiatu Jasielskiego. Sprzedaż działek
ewid. nr 13/32 i nr 13/34 obręb 3 – Błonie. Akt notarialny Rep.
A 7237/2021 z 10 listopada 2021 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata
Uliasz z siedzibą w Jaśle, ul. Kościuszki 4.

▪ zrealizowana uchwała nr XLVI/405/2021 z 20 lipca 2021 r. w sprawie odstąpienia od
obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonych w Jaśle obręb 20 – Podzamcze, obejmujących
działki ewid. nr 218/4, nr 213/3, nr 215/2, nr 222/2, 217/2 i nr 397/6. Akt notarialny
Rep. A 10716/2021 z 23 listopada 2021 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej
Daniel Leputa z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 7.
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▪ Wydano 6 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ Realizowana jest umowa nr WI.7021.1.95.2021 na remont ulic osiedlowych w Jaśle
(ul. B. Prusa, ul. Gądki, boczna od ul. Krakowskiej, ul. Łąkowa, ul. Leśna,
ul. Ks. S. Konarskiego, ul. Kasztanowa, ul. Brzyszczki, ul. W . Witosa, ul. Kolejowa,
ul. Podzamcze, plac przy ul. Kasprowicza). Wykonawca: "RAM-KOP" Usługi Koparką.
Kwota brutto: 86 562,50 zł.

▪ Realizowana jest umowa nr WI.7021.1.99.2021 na remont ulic osiedlowych w Jaśle
(chodniki na osiedlu Gamrat, ul. P. Skargi, ul. Kaczorowy, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki,
Ul. Staszica, ul. Armii Krajowej, ul. Ducala, ul. Rynek, ul. Floriańska, ul. Jana Pawła II, ul.
Koralewskiego, ul. W. Pola, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Grunwaldzka, ul. boczna od
ul. Piłsudskiego, ul. Bednarska, ul. Towarowa, ul. Jagiełły, ul. Basztowa).
Wykonawca: Robert Pastwa Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ROMAX".
Kwota brutto: 114 024, 10 zł.
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16 listopada – JDK, rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu ekologicznego „Zbiórka zużytych
baterii”. Nagrodzonych zostało 73 dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nagrody
otrzymały również 3 przedszkola i szkoły, których uczniowie zebrali najwięcej zużytych
baterii. Łącznie zebrano 4798 kg zużytych baterii. Nagrody zostały ufundowane przez
Urząd Miasta, ELEKTRO oraz P.H.U. EKOMAX.

16 listopada – ZGDW, spotkanie ws. procesu przejścia na rzecz mieszkańców prawa
własności instalacji kolektorów słonecznych wykonanych na domach prywatnych
w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki”.
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17 listopada – Jasionka, posiedzenie inauguracyjne Komitetu Honorowego obchodów
Roku Ignacego Łukasiewicza. W posiedzeniu uczestniczyli samorządowcy z Podkarpacia
i województwa małopolskiego, przedstawiciele instytucji kultury, a także instytucji
naukowych.

21 listopada – Parafia Chrystusa Króla, poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego

Źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/8674-pierwsze-spotkanie-czlonkow-komitetu-honorowego-i-organizacyjnego-
obchodow-roku-lukasiewicza



Spotkania i wydarzenia

31

21 listopada - Masz Św. z okazji 20-lecia powstania schroniska dla bezdomnych
mężczyzn w Jaśle

22 listopada – Nowy Styl, spotkanie dla Radnych Rady Miejskiej (zwiedzanie zakładu)

22 listopada – JDK, pokaz filmu "Skok przez wieki" dla UM i mieszkańców

23 listopada – Złote Gody
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26 listopada – Zgromadzenie ZGDW

27 listopada – Skołyszyn, V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP



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