
Wolne środki na dzień 31 grudnia 2013 roku 
w wysokości 4.368.380,41 złotych

Nazwa zadania Kwota 
(w PLN)

Wykonanie przebudowy skrzyżowań w mieście Jasło: ul. 3 Maja – ul. Baczyńskiego, 
ul. Kościuszki – ul. Kadyiego

200.000

Przebudowa mostu w ciągu ulicy Krajowickiej (II etap) 100.000

Przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz z miejscami postojowymi 90.000

Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 60.000

Przebudowa ulicy Wiśniowej 70.000

Przebudowa ulicy Rzecznej 30.000

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Na Kotlinę wzdłuż ul. Lwowskiej 80.000

Budowa wiat przystankowych 50.000

Przebudowa kładki nad rzeką Wisłoką w mieście Jaśle (projekt) 65.000

Przebudowa ulicy Jagodowej 25.000

Przebudowa ulicy Robotniczej 25.000

Przebudowa ulicy Wincentego Pola 100.000

Wydatki związane z nazewnictwem ulic, placów 10000

Koszty technicznego utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty obsługi 
nieruchomości w zakresie ich wyceny, regulacji stanów prawnych w tym opłaty sądowe 
i notarialne oraz koszty wynajmu mieszkań na cele socjalne, opłaty, usługi geodezyjne

70.000

Wykonanie zewnętrznych ścian osłonowych oraz odwodnienia dachu wiaty baru 
grillowego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kwiatowej

40.000

Wykonanie schodów terenowych dla zabezpieczenia dostępu od ulicy Klasztornej do 
terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Kwiatowej

15.000

Wykonanie fontanny rekreacyjnej z przyłączeniem wodociągowym na terenie 
rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kwiatowej

8000

Termomodernizacja budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 130.000

Przebudowa podwórka przy budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 60.000

Termomodernizacja budynku przy ulicy Asnyka 7 20.000

Modernizacja budynków i lokali stanowiących własność miasta 17.000

Modernizacja lokali socjalnych przy ulicy Franciszkańskiej 4 250.000

Wykup nieruchomości gruntowych pod budowę drogi 135.000

Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej 40.000

Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gajowej 50.000

Budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza 250.000

Wykonanie/wydanie lub zakup publikacji promujących miasto Jasło 11200

Wydanie folderu „Klimaty Jasła” 800.00

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Jasła poprzez 
wdrażanie marketingowych instrumentów kreatywnych - organizację i przeprowadzenie 
kampanii promocyjnych w mediach społecznościach, branżowych oraz regionalnej 
kampanii wizerunkowej, zgodnie z działaniami zawartymi w Harmonogramie 
zadaniowo- finansowym realizacji zadań Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 
2013- 2018}

50.000

Zakup sprzętu oraz remonty w Domu Ludowym Niegłowice 4000



Dotacja podmiotowa dla ZSS przy ulicy Niegłowickiej na bieżące utrzymanie szkoły 15.000

Dotacja podmiotowa dla ZSM nr 1 na bieżące utrzymanie szkoły 56.439,25

Dotacja podmiotowa dla SP nr 4 na bieżące utrzymanie szkoły 35.000

Dotacja na wykonanie remontów w SP nr 2, nr 4, nr 7, nr 10, ZSM nr 4, nr 5, PM nr 2, 
nr 10, nr 11, ZSM nr 1

195.500

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 215.000

Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 3 31.000

Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 6 15.000

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 20.000

Dotacja dla Zespołu Szkół Miejskich nr 3 18.804,42

Remonty w Gimnazjum nr 1 i ZSM nr 3 50.000

Inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty - środki przeznaczone na inne wydatki 
bezpośrednie w zakresie oświaty w tym: zakup nagród w konkursach i inne

5000

Realizacja projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle” (środki nie wykorzystane w 
2013 roku)

84.111,27

Realizacja projektu „Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność” (środki nie 
wykorzystane w 2013 roku)

67.931,47

Utrzymanie koszy ulicznych 10000

Zakup sześciu kos spalinowych i trzech kosiarek spalinowych 28.000

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 20.000

Koszenie powierzchni zrekultywowanego składowiska wraz z terenami bezpośrednio 
przyległymi do składowiska (dwukrotne koszenie)

10000

Zakup wyposażenia placu targowego „Mój Rynek"- 6szt. parasoli, 30 szt. dostawek do 
ław handlowych, 4 szt. ław handlowych)

65.000

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na osiedlach i stojaków na rowery 20.000

Remont ławek i ogrodzenia w Parku Miejskim przy ulicy Kołłątaja 65.000

Wykonanie odwodnienia zadaszenia placu targowego „Mój Rynek” 20.000

Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze kultury, 
realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione 
do prowadzenia działalności pożytku publicznego (środki dla Jasielskiego 
Stowarzyszenia „Consensus" na realizację projektu: pn. Miasto Negocjacji)

7000

Druk „Encyklopedii Jasła" pod red. Zdzisława Świstaka, w drukarni Mała
Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie w oparciu o wycenę z dnia 21.02.2014r w ilości 
100 sztuk wraz z kosztami transportu

19.000

Realizacja: Ogólnopolskiego Turnieju Tańca, Międzynarodowego
Turnieju Tańca-Puchar Jasła 2014, udział Chóru Soli Deo w przeglądach chórów, 
konkursach oraz realizacji teledysku z zespołem New Day, występ połączonych chórów 
z okazji kanonizacji bł Jana Pawła II, organizacja rewizyty Węgrów ze Stowarzyszeniem 
Emerytów z Apali na zaproszenie Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, organizacja imprez na os. Jasło- Hankówka i Jasło -Sobniów z okazji jubileuszu 
klubów osiedlowych

34.000

Dotacja celowa dla JDK na zakup sprzętu do projekcji filmowych w JDK 500.000

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy 
zabytkowej kaplicy gimnazjalnej - Kościół Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Jaśle

150.000

Utrzymanie boisk „Moje boisko - Orlik 2012” w Jaśle 9.594,00

Budowa trybuny na stadionie na osiedlu Jasło-Sobniów 40.000

Dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie traktów pieszych i jezdnych w obrębie 
obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR w Jaśle

300.000

Dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie bramki startowej na torze BMX w Jaśle 40.000



Zakup rowerów do wykorzystania na torze BMX (od 3do 5 szt.) 5000

Organizacja wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym „MOSiR" Jasło Jasielskiego 
Festiwalu Sportu obejmującego międzynarodowe 2 turnieje piłki siatkowej (męski i 
żeński), turniej piłki nożnej oraz turniej judo

40.000

Remont obiektów na stadionie przy ul. Sportowej (malowanie dachu budynku, 
wzmocnienie konstrukcji zadaszenia trybun)

25.000

Wydatki inwestycyjne na obiekcie stadionu przy ul. Sportowej (przebudowa części 
odgrodzenia, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe, modernizacja
trybuny)

45.000

Budowa placu zabaw na Osiedlu Śródmieście w Jaśle 15.000


