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2Wstęp

• Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2021 roku,
a w szczególności informację o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego.

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

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

Fot. Konrad Maziarz
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Do Rady Miejskiej Jasła zostały skierowane 162 projekty uchwał 
(w 2020 r. złożono 130 projektów), z czego 154 (95,06%) projekty 
przygotował Burmistrz Miasta Jasła. 

Uchwały, skargi, petycje 

• Projekty uchwał 

162 projekty 
uchwał

W 2021 r. do Urzędu Miasta w Jaśle nie wpłynęła żadna skarga.

• Skargi i decyzje administracyjne 

0 skarg

Do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęły 2 petycje:
–1 rozpatrywał Burmistrz Miasta Jasła, a 1 Rada Miejska Jasła.

• Petycje 

2 petycje

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

Burmistrz Miasta Jasła lub osoby przez niego upoważnione wydały 
łącznie 38 144 decyzje administracyjne. Liczba złożonych odwołań 
wyniosła – 168, z czego 74 zostało pozytywnie rozstrzygniętych dla 
interesanta. 

38 144 decyzje 
administracyjne



4Strategie i programy

W trakcie roku, w drodze uchwał, przyjęto 6 
dokumentów: 

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

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

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

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok 

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

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

Ponadto kontynuowano prace przy 2 kolejnych 
dokumentach strategicznych: 

• Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 
z perspektywą do roku 2030 

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

W 2021 roku miasto realizowało 17 różnego rodzaju 
strategii, planów i polityk. 

• Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła

• Miejska polityka mieszkaniowa

• System zarządzania rozwojem miasta

• Strategia przemysłu czasu wolnego 

• Dokumentacja techniczna rozbudowy Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle

• Wzmocnienie usług publicznych

Miastu Jasłu przyznano 3,5 mln euro na projekt „Jasło –
moje miasto, mój dom”, w ramach którego realizowane 
będą 2 programy: 
• Plan Rozwoju Lokalnego 
• Plan Rozwoju Instytucjonalnego.  

Miasto otrzymało również dofinansowanie w ramach 
POPT 2014-2020 na przygotowanie 6 dokumentacji 
kluczowych obszarów rozwoju miasta:



5Spółki miejskie - MPGK

Inwestycje:
ciepło
• uruchomiono instalację układu kogeneracyjnego (2 kotły 

po 1,99 MWe i 2 kotły po 2,3 MWc) – 15 mln zł 
• uruchomiono 2 kotły gazowe po 4 MWc – 2,1 mln zł 
• zmodernizowano węzeł ciepłowniczy na osiedlu Na 

Kotlinę – 1,4 mln zł 

woda i kanalizacja

• zbudowano 1,9 km nowej sieci wodociągowej – 330 tys. zł

• Wszystkie osiedla na terenie miasta posiadają dostęp do 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Z miejskiej 
sieci wodociągowej na koniec 2021 r. korzystało 96 % 
mieszkańców, a sieci kanalizacyjnej 99 % mieszkańców. 

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

• Prognozowany wynik finansowy spółki za 2021 rok – to zysk 2 mln 966 tys. zł 

W 2021 roku Miasto Jasło było właścicielem 100 % udziałów w  trzech spółkach: 
MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle, MKS w Jaśle Sp. z o.o.

• W 2021 roku kontynuowano budowę 
nowej siedziby spółki (ul. Na Kotlinę), 
planowane zakończenie inwestycji to 
II połowa 2022 roku. 
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• W 2021 roku Spółka prowadziła działania 
mające na celu uzyskanie pozwolenia na 
budowę budynku mieszkalnego przy ul. 
Krasińskiego. 

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

* Wizualizacja nie uwzględnia zmian, związanych z zaleceniami 
Wód Polskich. Budynek nie będzie podpiwniczony, liczba 

mieszkań zmniejszona z 60 do 47

• Prognozowany wynik finansowy spółki za 2021 rok 
– to zysk 488 tys. zł 

• Spółka zarządza zasobem lokalowym Miasta Jasła (277 lokali mieszkalnych) 
oraz innymi nieruchomościami.

• W budynku administrowanym przez spółkę, znajdującym się 
przy ul. Metzgera 10, w 2021 roku wystąpiła sytuacja 
kryzysowa związana z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku. Spółka poniosła koszty związane z wykonaniem 
zabezpieczeń konstrukcji budynku, jednak dzięki temu 
możliwy był powrót mieszkańców do swoich mieszkań. 
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Spółka świadczyła usługi w ramach Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 
na terenie Jasła oraz pięciu gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Tarnowiec. MKS 
obsługuje pasażerów na 15 liniach o długości 203 km, w tym na 6 liniach miejskich - 34 
km i 9 liniach pozamiejskich – 169 km. 

• Spółka posiadała 36 autobusów. Stan taboru wymaga 
zmiany, by osiągnąć normy spalania minimum EURO 4 
konieczna będzie wymiana 9 autobusów.  

• W 2021 roku Miasto Jasło złożyło wniosek do NFOŚiGW 
o datację i pożyczkę na zakup 6 autobusów elektrycznych. 
Wartość projektu wynosi: 14,5 mln zł, dotacja 11,3 mln zł , 
pożyczka 3,2 mln zł - dofinasowanie zostało przyznane w 
2022 roku.

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

W 2021 roku na wszystkich liniach autobusy przejechały łącznie 1 037 989 km. W tym na
liniach miejskich: 287 393 km, a na pozamiejskich: 750 595 km.
Spółka przewiozła łącznie 864 261 pasażerów (w tym 227 110 na terenie Jasła)

• Prognozowany wynik finansowy spółki za 2021 rok – to zysk 159 tys. zł 

• W 2021 roku spółka z racji wykonywania usług transportu 
otrzymała od PGZK dopłaty w wysokości 4,8 mln zł, w tym 
2,2 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
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• Trwa procedura sporządzenia Studium, które jest podstawą do sporządzania wszystkich planów
mpzp na terenie miasta. Prace nad jego uchwaleniem były wstrzymywane przez: procedurę
odwoławczą od decyzji RZGW Wody Polskie (RZGW opracowywało nowe mapy zagrożenia
powodziowego), stan epidemii, nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego oraz zmiany w ustawie samorządowej w zakresie opracowywania strategii
rozwoju. W lipcu 2022 roku planowane jest zakończenie prac przy projekcie studium.

W 2021 r. prace projektowe związane ze sporządzeniem lub zmianą mpzp prowadzone były na
powierzchni ok. 184,23 ha. Opracowano i uchwalono 2 zmiany mpzp oraz uchwalono 1 nowy plan:

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

• zmiana dla obszaru „Gamrat – Nr 36”

• nowy mpzp dla obszaru „Gamrat – część północna”.

Na 31 grudnia 2021 roku w mieście obowiązywało 49 mpzp. Powierzchnia objęta mpzp wynosi
1.598 ha, co stanowi 43,6 % powierzchni Jasła. Prawie 95 % terenów przeznaczonych pod
inwestycje posiada odpowiedni mpzp.
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Ważniejsze inwestycje na drogach miejskich, 

wojewódzkich i krajowych

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

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

 Dodatkowo Miasto Jasło udzieliło wsparcia finansowego – 247 tys. zł dla Powiatu Jasielskiego 
na poszerzenie odcinka drogi pomiędzy rondem Adama Lazarowicza
a ul. J. Piłsudskiego. 

• Budowa II etapu dróg na osiedlu Na Kotlinę: ul. Mendysa, Urocza, Pogodna, Widokowa
i Górska - 2 mln 147 tys. zł, dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



10Gospodarka odpadami 

Łącznie w 2021 roku odebrano 10 057,02 ton odpadów
komunalnych (zmieszane, segregowane /papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale/, wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zielone oraz
budowlane).

• W 2021 r. na terenie Miasta Jasła poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych
typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale wyniósł: 15,94 % (2020 r. – 14,90 %).

• Kontynuowano akcję odbioru od mieszkańców odpadów zawierających azbest w ramach
Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032. Łącznie odebrano 36,29 ton.

• Trwała realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przy ul. Żniwnej” - wartość całego projektu to 9,3 mln zł, prace
budowlane – 6,2 mln zł.

ty
s.

 t
o

n



11Ochrona środowiska - ważniejsze działania

• poprawy jakości powietrza
 instalacja kogeneracji
 nowe kotły gazowe w kotłowani 

Hankówka
 wymian pieców co w domach 

prywatnych 
(projekt 3.3.1 i 3.3.2)

 nowe węzły ciepłownicze 
w budynkach wielorodzinnych 

 modernizacja układu 
komunikacyjnego  (DW 992 wraz 
z prawoskrętem, most na osiedle 
Gądki, zakup autobusów 
elektrycznych)

 nowe instalacje OZE dla domów 
prywatnych (fotowoltaika, solary, 
kotły na biomasę)

• zwiększenie czystości wód
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej
 kontrola zbiorników bezodpływowych

• gospodarka odpadami
 modernizacja PSZOK-u

Miasto Jasło kładzie nacisk na działania w zakresie:



12Zieleń miejska

Zespół zadaniowy do spraw ochrony i kształtowania zieleni Miasta Jasła

• W 2021 r. zespół ds. zieleni opracował zakres nasadzeń: roślin jednorocznych
na rabatach miejskich i w donicach oraz nowych drzew na terenach miejskich.
Dodatkowo opracowano plan nasadzeń zieleni wysokiej przy trasach
komunikacyjnych na najbliższe dwa lata.

Usuwanie drzew na terenie miasta:

Urząd Miasta w Jaśle:
• wycięto 58 drzew (zły stan biologiczny, 

zagrożenie, kolidujące z planowanymi 
inwestycjami) 

• zasadzono 61 nowych drzew i 
krzewów

osoby fizyczne: 
• liczba drzew 

zgłoszonych do 
usunięcia – 773

osoby prawne: 
• liczba drzew 

wnioskowanych 
do usunięcia – 307

• W ramach działań edukacyjnych
przeprowadzono akcję ekologiczno-
rewitalizacyjną „Pnącza dla jaślan”
(konkurs fotograficzny oraz rozdanie
mieszkańcom 1000 roślin pnących
różnych gatunków ).
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli – Straż Miejska

W 2021 roku do Straży Miejskiej wpłynęło 1734 interwencji, dotyczących
zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta oraz 1778
interwencji ujawnionych przez operatorów monitoringu.

Rozszerzenie monitoringu 
miejskiego (liczba kamer):

Liczba interwencji: Liczba wystawionych 
dodatkowych opłat za 
parkowanie:

48

58

65
68

3231

3065

2944

3512
1333

988
906

1509



14Edukacja publiczna

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Jasła funkcjonowało:
• 11 przedszkoli miejskich
• 9 miejskich szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałem przedszkolnym) 
• 8 przedszkoli prywatnych
• 1 Zespół Szkół Społecznych prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Nasza Szkoła”.

Liczba uczniów od kilku lat 
systematycznie spada: 

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



15Kultura i sport

W związku z trwającą nadal w 2021 r. pandemią, odbywające się wydarzenia
zostały zorganizowane w obowiązującym rygorze sanitarnym, dlatego liczba
uczestników podczas wydarzeń była ograniczona.

• Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 450 różnych wydarzeń
kulturalnych, patriotycznych, artystycznych i rozrywkowych wewnątrz instytucji,
poza swoją siedzibą oraz online, a łącznie udział w nich wzięło blisko 50 tys.
odbiorców.

• W 2021 r. na obiektach MOSiR przeprowadzono 13 imprez sportowych
i rekreacyjnych. W związku z modernizacją płyty stadionu przy ul. Śniadeckich
mecze ligowe odbywają się na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

• Od 1 października 2021 roku MOSiR w Jaśle przejął w trwały zarząd stadion
sportowy przy ul. Sportowej.

• Liczba osób korzystających z obiektów sportowych nadzorowanych przez MOSiR
wyniosła ponad 202 tys., co stanowi o 7,5 proc. więcej w stosunku do roku
wcześniejszego.



16Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Miasto Jasło współpracowało z organizacjami pozarządowymi działającymi
w obszarze: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Współpraca polega między innymi na udzielaniu organizacjom NGO dotacji celowych:
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o zdrowiu publicznym 
• dotacje udzielane w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

2021

2020

liczba organizacji NGO, które 
otrzymały dofinasowanie

liczba zadań kwota wsparcia

38

40

45

53

51

67

3,6 mln zł 

3,6 mln zł 

3,2 mln zł 2019

2018 40 58 2,9 mln zł 



17Pomoc społeczna

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

wydatki MOPS
60,7  mln zł

realizacja zadań zleconych
46  mln zł (75,83%)

realizacja zadań własnych 
finansowanych 

z budżetu gminy
8,7  mln zł (14,31%)

realizacja zadań własnych 
finansowanych z budżetu 

państwa/EFS
6 mln zł  (9,86%) 
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• Urząd Miasta w Jaśle (zadania prowadzone w ramach Programu Współpracy
Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi) – 432 tys. zł (2018 r. – 412,5 tys.
zł, 2019 r. – 438 tys. zł, 2020 - 431,8 tys. zł ).

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

• Środowiskowy Dom Samopomocy – środki na 
bieżące finansowanie środowiskowych
domów samopomocy planowane są 
w budżetach wojewodów. Koszty obsługi na 
zadania zlecone za 2021 r. wyniosły 574 tys. zł 

W 2021 roku w ośrodku wsparcia dziennego 
przebywało 33 osoby dorosłe z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. 
We 2021 r. Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej przydzieliło dodatkowych 10 
miejsc do jasielskiego ŚDS.



19Przedsiębiorczość

Wspieranie przedsiębiorczości 

Rok 2021, tak jak i rok poprzedni, ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią nie
był łatwy dla przedsiębiorców i inwestorów. Miasto Jasło podejmowało działania, które
koncentrowały się na udzielaniu pomocy w bieżącym funkcjonowaniu i przetrwaniu
najtrudniejszego okresu.
 Przez cały 2021 rok dostarczano jasielskim przedsiębiorcom kompleksowe i aktualne informacje

dot. m.in. możliwych form wsparcia, szkoleń, webinarów oraz Jasielskiego Pakietu Pomocowego.
Wspólnie z Związkiem Miast Polskich przeprowadzono akcję promocyjno-informacyjną „Działaj

lojalnie: Kupuj lokalnie!”
 Zapewniono ciągłą i nieprzerwaną obsługę przedsiębiorców w zakresie Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej

Na mocy obowiązującego również w 2021 roku Jasielskiego Pakietu Pomocowego: 
− uruchomiono pomoc w postaci udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom 
organizacyjnym,
− wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Na podstawie wprowadzonych unormowań pomoc przyznano 18 podmiotom.
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Ze względu na panującą epidemię dopiero pod koniec 
czerwca 2021 roku możliwe było oficjalne otwarcie 
inkubatora oraz rozpoczęcie naboru firm. Nabór 
prowadzony jest w trybie ciągłym. 

W tym okresie działalność koncentrowała się przede 
wszystkim na działaniach doradczych skierowanych do 
osób zainteresowanych ofertą inkubatora.  
Przeprowadzono również szkolenia, webinaria, dni otwarte, 
nawiązano współpracę z kolejnymi partnerami, 
organizowano konkursy dot. przedsiębiorczości. 

• Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle 

W 2021 roku zakończono prace budowlane przy realizacji 
projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach RPO WP”, 
którego jednym z elementów jest Centrum. 
W skład Centrum wchodzi: przestrzeń ekspozycyjna, 
mediateka, Pracownia Aktywności Społecznej (przestrzeń dla 
NGO), centrum cooworkingowe, sala kreatywności dla 
dzieci, laboratorium, sala VR, sala audytoryjna.

• Budowa Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości



21Epidemia COVID-19 

W 2021 roku kontynuowano działania związane z zapobieganiem
i rozpowszechnieniem się pandemii na terenie Jasła.

Udzielano:

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

• wsparcie przedsiębiorcom (Jasielski Pakiet Pomocowy)

Zapewniono bezpieczną i sprawną obsługę mieszkańców oraz skuteczną
realizację zadań samorządowych mimo pracy zdalnej.

• z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 20 tys. zł na wsparcie zespołów 
mobilnych szczepień, akcje promocyjne 

• z MSWiA – 15 tys. zł dla OSP (Hankówka, Żółków, Niegłowice) na zakup 
wyposażenia do udzielania pomocy w transporcie osób do punktów  
szczepień 

Miasto otrzymało:
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W 2021 roku przeprowadzono nabór do JBO na 2022 rok w dwóch kategoriach:
- do 400 tys. zł – na projekty inwestycyjne
- do 100 tys. zł – na tzw. miękkie projekty
Mieszkańcy mogli głosować na 7 projektów, z czego 2 wyłoniono do realizacji.

W 2021 roku  zrealizowano projekty: 
• „Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo” – początkowa wartość 378,5 tys. zł
• „Murale dla mieszkańców Jasła” - 35 tys. zł

• „Zabawa bez barier! Muzyczno-integracyjny plac zabaw dla dzieci” – 400 tys. zł
• „Jasło aktywne i zdrowe! Warsztaty kulinarne i kreatywne animacje dla każdego” – 83 tys. zł

Projekt:  
• „Organizacja festiwalu „Rock in Jasło” – 90 tys. zł - realizacja w lipcu 2022 roku 

(przeniesienie terminu ze względu na pandemię)

• „Franciszkańskie kolędowanie z Alicja Majewską i Włodzimierzem Korczem” –
35,7 tys. zł (przeniesienie ze względów technicznych na 2022 rok)

Jasielskiego Budżet Obywatelski został przyjęty jako zadanie do realizacji w 2018 
roku. I edycję przeprowadzono na 2019 rok. Propozycje projektów do JBO może 
składać każdy jaślanin, który ukończył co najmniej 13 lat. 
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Wydatki poniesione w 2021 roku 
na największe inwestycje

• Dotacje dla MOSiR-u (m.in. modernizacja 
stadionu przy ul. Śniadeckich, przebudowa 
balkonu hali basenowej, budowa parkingu przy ul. 
Kasprowicza, zakup trybun oraz kontenera 
biletowego) – 630 tys. zł 

• Przebudowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle – 556 tys. zł 

• Budowa tężni solankowej – JBO na 2021 –
427 tys. zł 

• Modernizacje placów zabaw przy przedszkolach 
nr 1, 2, 3, 6, 10 oraz budowa ogrodzenia przy 
przedszkolu nr 6 – 325  tys. zł 

• Rozbudowa ulicy Kasprowicza w Jaśle – budowa 
prawoskrętu (pomoc finansowa dla Powiatu 
Jasielskiego) – 247 tys. zł 

• Budowa separatorów na istniejących kolektorach 
kanalizacji deszczowej – 121 tys. zł 

• Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła” – 6,66 mln zł 

• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW –
projekt 3.3.1.– 5 mln zł

• Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami 
w ciągu drogi publicznej – ulica Gądki w Jaśle – 3,48 mln zł 

• Budowa nowego odcina drogi wojewódzkiej nr 992 
w miejscowości Jasło (pomoc finansowa dla Województwa 
Podkarpackiego) – 1,82 mln zł 

• Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację 
zadania „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle” 
– 1,16 mln  zł 

• Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,14 mln zł 

• Budowa i przebudowa ulic na terenie Jasła (m.in. parking 
Jagiełły, ulice: Partyzantów, Żeromskiego, Rzemieślnicza, boczna 
Kaczorowy)  – 800 tys. zł 



Dziękuję za uwagę

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


