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Decyzje i zarządzenia

3



4Decyzje i zarządzenia

Zarządzenie Nr III/1/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 stycznia  2014 r.  

w sprawie: wyboru ofert i przyznania  środków dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r.

Zarządzenia Nr III/2/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji 

celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2014 r. 

Zarządzenie Nr III/3/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 stycznia 2014 r. 

w sprawie: planu kontroli podatkowych na I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr III/4/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Miejskiego nr 10 w Jaśle, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Jasło.



5Decyzje i zarządzenia

Zarządzenie Nr III/5/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r.  

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2014 r.

Zarządzenie Nr III/6/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2014 r. 

w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji  budżetowej.

Zarządzenie Nr III/7/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami.

Zarządzenie Nr III/8/2014  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie: utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/9/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.



6Decyzje i zarządzenia

Zarządzenie Nr III/10/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć 

o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie 

dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/11/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle.



7Decyzje i zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 stycznia 2014 r. 

w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  8 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektowego 

ds. realizacji 

i rozliczania projektu pn.: „Jasielska Strefa Usług Publicznych 

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 stycznia 2014 r. 

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych 

przyborów biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miasta 

w Jaśle. 

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2014 r. 

w sprawie:  powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie na osiedlu 

Rafineria w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert 



8Decyzje i zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  22 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka

w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

ustnego nieograniczonego na najem szaletów miejskich w Jaśle.



Ważne informacje
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10Ważne informacje

Wydział  Strategii i Rozwoju Miasta

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła 

24 stycznia br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z jasielskimi 

winiarzami. 

W spotkaniu wzięli udział winiarze z następujących winnic: Winnica 

Nowińskich Dwie Granice, Jasiel, Golesz, Winnica u Ewy, Winnica Jana, 

Vanellus, Milena, Zacisze, Kołacz. Podczas spotkania została 

zaprezentowana Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013 – 2018 

wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej.

Na dzień 29 stycznia br. zaplanowane zostało spotkanie w JDK, w trakcie 

którego również będzie prezentowana Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła 

na lata 2013 – 2018 wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Na spotkanie 

zostali zaproszeni: Radni Rady Miejskiej Jasła, przedstawiciele instytucji 

i organizacji m.in.: organizacje pozarządowe, Miejska Rada Sportu w Jaśle, 

jasielscy przedsiębiorcy, biura podróży, Zarządy Osiedli Miejskich, 

jednostki podległe pod UM, szkoły wyższe, instytucje działające na terenie 

Miasta.



11Ważne informacje

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

 Dotacje celowe dla klubów sportowych.

Przyznane zostały dotacje celowe dla 13 klubów sportowych na realizację

15 przedsięwzięć o charakterze sportowym. W ramach dotacji realizowane

będą zadania w niżej wymienionych dyscyplinach:

- piłka nożna - 245 tys. zł,

- piłka siatkowa - 143 tys. zł,

- sporty walki - 79 tys. zł,

- pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo) 

- 33 tys. zł.

Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 500 tys. zł,

a wysokość dotacji zawierała się w przedziale od 4 tys. zł do 129 tys. zł.



12Ważne informacje

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

 Przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

określonym art. 3.ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert.

 Podpisanie umów w zakresie konsultacji, wsparcia i porad oraz 

w zakresie usług terapeutycznych dla młodzieży, osób uzależnionych 

i osób współuzależnionych zamieszkałych na terenie Miasta Jasła.



Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 30 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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14Spotkania i wydarzenia

 11 stycznia  

koncert finałowy XIX Konkursu 

Kolęd i Pastorałek „Na nutę 

kantyczek”. Uroczysta gala 

z udziałem laureatów odbyła się 

w sali widowiskowej 

Jasielskiego Domu Kultury.



15Spotkania i wydarzenia

 12 stycznia
22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod 

hasłem „Na ratunek”. Suma, jaką zebrano podczas akcji 

wyniosła ponad 70 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną 

przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej i oddziałów geriatrycznych. 



Spotkania i wydarzenia

 15 stycznia

na terenie Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle 

odbyło się podziękowanie 

dla samorządowców, 

którzy przekazali środki 

finansowe na zakup nowej 

karetki dla Pogotowia 

Ratunkowego. Miasto 

Jasło  przekazało 

100 tys. zł.   
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17Spotkania i wydarzenia

 16 stycznia
Reprezentanci klubu sportowego UKS Szóstka (rocznik 2001) oraz Alan Ciborowski 

i Roksana Ciborowska wraz ze swoimi trenerami byli gośćmi burmistrza  Andrzeja 

Czerneckiego. Klub Sportowy Szóstka pod koniec ubiegłego roku zdobył I miejsce 

w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Trebisova

(Słowacja), a Alan Ciborowski wraz z siostrą Roksana uczestniczyli w Pucharze Polski 

w Narciarstwie Biegowym (Jakuszyce 4-5 stycznia). Alan wygrał w kategorii Junior D, 

pokonując Mistrza Polski z zeszłego sezonu. Roksana, rywalizując o rok starszymi 

koleżankami, zajęła wysokie 9 miejsce. 



18Spotkania i wydarzenia

 17 stycznia 

„Skarby z muzealnych 

magazynów. Sztuka 

ludowa i rzemiosło” 

to tytuł wystawy,  która 

stanowiła  inaugurację 

cyklu ekspozycji, jakie na 

przestrzeni tego roku 

zaprezentowane zostaną 

z okazji 45-lecia istnienia 

Muzeum Regionalnego 

w  Jaśle.
fot. Anna Dziura



20Spotkania i wydarzenia

24 stycznia
uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Jasłem 

a słowackim miastem Vranov nad Topl`ou. Umowę podpisał Burmistrz 

Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz Burmistrz Varnova nad Topl`ou Ján

Ragan. 

W umowie zostały określone dziedziny współpracy pomiędzy naszymi 

miastami. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego z Vranova

Beatles Acoustic.



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


