
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 18 listopada do 21 listopada 

2014 roku 
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Plan sprawozdania 

1. Zarządzenia Burmistrza 

2. Spotkania i wydarzenia 
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Zarządzenia Burmistrza 
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 Zarządzenia 

 Zarządzenie Nr III/121/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 listopada 2014 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 Zarządzenie Nr III/122/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 listopada 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia konkursu dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęd lekcyjnych lub 
pozalekcyjnych) z wybranego przedmiotu nauczania lub typu zajęd. 

 Zarządzenie Nr III/123/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 listopada 2014 r.   
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się  
o awans na stopieo nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Jaśle. 

 Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 listopada 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem szaletów miejskich w Jaśle. 
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 10 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeo oraz 5 indywidualnych spotkao  

z mieszkaocami Jasła.  
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Spotkania i wydarzenia 
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• 20 listopada Burmistrz  spotkał  się w Krakowie z: 
 
• prof. J. Hausnerem w sprawie szczegółowych działao dotyczących utworzenia 
Parku Naukowo-Technologicznego w Jaśle  
  
• prof. Andrzejem Sokołowskim - Prorektorem UEK w sprawie współpracy  
z Uniwersytetem Ekonomicznym na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego  
w Jaśle 
 
• przedstawicielami Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej - Prezesem 
Rafał Sułkowskim oraz Wiceprezesem Jakubem Glowackim w  sprawie 
rozwinięcia działalności Funduszu w Jaśle.  
 



Spotkania i wydarzenia 
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Spotkania i wydarzenia 
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•     21 listopada -  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaśle został 
wyróżniony nagrodą pieniężną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.  



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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