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4Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/13/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/14/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 lutego 2014 r. 

w sprawie polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr III/15/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lutego 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego na podstawie 

zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła nr III/4/2014  z dnia 15 stycznia 2014 r. 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10, dla którego 

organem prowadzącym jest Miasto Jasło.



5Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/16/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lutego 2014 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i powierzenia pani Annie 

Kwiatkowskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 od dnia 

24 lutego 2014 r. na okres 5 lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr III/17/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosku o przyznanie 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury.

Zarządzenie Nr III/18/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 lutego 2014 r. 

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w 

zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

Miasta Jasła w 2014 roku.
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Zarządzenie Nr III/19/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lutego 2014 r. 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/20/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. obchodów jubileuszu 

650-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Jasła.

Zarządzenie Nr III/21/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lutego 2014 r.  

w sprawie: zasad używania i wykorzystania znaku promocyjnego Miasta 

Jasła.

Zarządzenie Nr III/22/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym 

konkursie ofert pn. „Zajęcia kulturalno – edukacyjne dla seniorów z terenu 

Miasta Jasła”.
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Zarządzenie Nr III/23/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie: przyznania stypendium w 2014 r. o którym mowa w  uchwale 

Nr XV/131 2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011. w sprawie 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury.

Zarządzenie Nr III/24/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie: przyznania stypendium w 2014 r. o którym mowa w  uchwale 

Nr XV/131 2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011. w sprawie 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury.

Zarządzenie Nr III/25/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie: przyznania stypendium w 2014 r. o którym mowa w  uchwale 

Nr XV/131 2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011. w sprawie 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury.
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Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej 

położonej w Jaśle, składającej się z części działki ewid. Nr 750/13 

obr.6 - Zachód dla ustawienia i obsługi tablicy reklamowej.

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej 

położonej w Jaśle, składającej się z części działki ewid. Nr 680/1 

obr.16 - Kaczorowy oraz części działki ewid. Nr 600 obr.16 - Kaczorowy 

z przeznaczeniem na plac składowy.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej 

położonej w Jaśle, składającej się z części działki ewid. Nr132 

obr. 13 - Wądoły dla ustawienia i obsługi tablicy reklamowej.
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Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczenia 

zadania pn. „Termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie 

na osiedlu Rafineria w Jaśle” współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie.

Zarządzenie  Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczenia 

zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu 

Hankówka w Jaśle” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 lutego 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.
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Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 lutego 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 

„Nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie 

Miasta Jasła” oraz do badania o oceny ofert.

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji kluczowych projektów.

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miast Jasła z dnia 21 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w 

budynku  przy ul. Mickiewicza w Jaśle.
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Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem szaletów miejskich 

w Jaśle. 

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza  Miasta Jasła z dnia 6 marca 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 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz 

z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania 

i oceny ofert.



Zadania realizowane
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13Zadania realizowane

Wydział  Ochrony Środowiska

 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na nasadzenie i pielęgnację roślin 

jednorocznych i wieloletnich na terenie Miasta Jasła. Firmą która wygrała, 

jest Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni, Stanisław 

Dudek, Jasło.

 Ogłoszono przetarg na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni 

urządzonej w mieście Jaśle.

 Podpisano umowę na wykonanie usług sokolniczych w Parku Miejskim.

Wydział  Oświaty

 Miasto Jasło podpisało z Grupą LOTOS SA w Gdańsku umowę dotyczącą 

Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM na I półrocze 2014 r., w wyniku 

której do budżetu miasta została wprowadzona kwota 103 tys. zł.

Wydział Gospodarki Odpadami

 26 lutego br. została przedstawiona Radzie Miejskiej Jasła „Analiza 

funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta Jasła w okresie lipiec – grudzień 2013 r.”



Inwestycje i remonty
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Wydział Inwestycji

 Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na termomodernizację 

budynku technicznego przy stadionie na osiedlu Rafineria w Jaśle. 

Wartość robót 91.427,93 zł. Termin realizacji do 30 czerwca br. 

Wykonawcą robót jest KES-BUD Krzysztof Basamania, 

Markuszowa.

 Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na termomodernizację 

budynku Domu Ludowego na osiedli Hankówka w Jaśle. Wartość 

robót 98.369,72 zł. Termin realizacji do 31 lipca br. Wykonawcą 

robót jest KES-BUD Krzysztof Basamania, Markuszowa.

 Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej kładki nad 

rzeką    Wisłoką łączącej ul. Szopena z ul. Gądki w Jaśle, pod kątem 

możliwości dopuszczenia jej do ruchu kołowego. Wartość robót 

17.220,00 zł. Termin realizacji do 31 maja br. Wykonawcą robót jest 

Pracownia Projektowa M-N-G Mosty Nowej Generacji Warszawa.
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Wydział Inwestycji

 Ogłoszono przetarg na bieżące remonty ulic, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Jasła. Termin otwarcia ofert 12 marca br.

 Ogłoszono przetarg na budowę drogi gminnej o symbolu 

KDL1 – ETAP I CZĘŚĆ B w Jaśle. Termin otwarcia ofert 14 marca  br. 

 Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn. „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle”.



Fundusze Unijne

17



18Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

 10 lutego br. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania 

pn. „Termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie na 

osiedlu Rafineria w Jaśle”, współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie. Wartość całkowita zadania po przetargu wynosi 

93 439,34 PLN, w tym kwota dofinansowania wynosi: 49 742,00 PLN.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2014 r.

 4 marca br. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania 

pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu 

Hankówka w Jaśle”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wartość całkowita zadania po przetargu wynosi 100 533,85 PLN, w tym 

kwota dofinansowania wynosi: 50 000,00 PLN.

Termin zakończenia zadania: 31.07.2014 r.



19Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

 28 lutego br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 

pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 

I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.4 

Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 

Schemat A – Projekty inwestycyjne.

Wartość całkowita projektu wynosi 7.093.966,93 PLN, w tym 

dofinansowanie (75%) wynosi: 4.345.297,11 PLN.

Termin zakończenia projektu – I kwartał 2015 r.

Obecnie trwa ocena formalna projektu.



Ważne informacje
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Wydział  Strategii i Rozwoju Miasta

Rozszerzenie obszaru jasielskiej podstrefy TSSE EURO- PARK Wisłosan

25 lutego br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie delegacji 

Oddziału w Tarnobrzegu z Burmistrzem Miasta Jasła. Delegacja 

dokonała również oględzin w terenie przedmiotowych terenów. Z-ca 

Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Z. Cholewiński zaaprobował 

teren położony w SAG Warzyce na Osiedlu Brzyszczki, jako 

nieruchomość, która może być objęta obszarem TSSE EURO-PARK 

Wisłosan. Po przygotowaniu przez Miasto Jasło wniosku wraz 

z niezbędnymi załącznikami i uzyskaniu przez ARP S.A. opinii Zarządu 

Województwa zostanie skierowany wniosek w przedmiotowej sprawie do 

Ministra Gospodarki. O objęciu SSE naszego terenu zdecyduje Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia. Według informacji otrzymanych od 

Z-cy Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu w przypadku złożenia 

przez Miasto Jasło kompletnego wniosku jeszcze w marcu br. cała 

procedura może potrwać do 5-6 miesięcy. Objęcie SSE naszego terenu 

w SAG bardzo zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. 



Realizacja uchwał

22



23Realizacja uchwał

Wydział Geodezji

W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LIV/517/2013 w sprawie 

nieodpłatnego nabycia  na rzecz  Miasta  Jasła  prawa  własności 

nieruchomości  położonej w Jaśle, obręb Nr 13 – Wądoły. 

W dniu 17 lutego br. została wydana decyzja Wojewody 

Podkarpackiego o przekazaniu nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasto 

Jasło prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej 

w Jaśle, obręb nr 13 - Wądoły oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka  nr 183/74.



Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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25Spotkania i wydarzenia

 5 lutego – „Piękno Jasła ukryte w detalach” – takie hasło 

przyświecało XIX edycji konkursu fotograficznego 

„Jasło – moje miasto”, którego organizatorami było Stowarzyszenie 

Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i Młodzieżowy Dom Kultury 

w Jaśle. Patronat honorowy na konkursem sprawował Burmistrz 

Miasta Jasła, który ufundował również nagrody. 
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 19-22 lutego – Durham, spotkanie 

Grup Tematycznych i Partnerów 

projektu Renergy, 

współfinansowanego ze środków UE 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu 

Interreg IVC. Projekt Renergy, 

realizowany w 10 krajach UE, 

w Polsce wdrażany jest przez 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités”, a jego założenia są 

przekładane na wdrożenia 

poszczególnych działań w Jaśle 

(np. spotkania w ramach 

Laboratoriów Energii, opracowania 

planów, udział w spotkaniach 

roboczych, warsztatach, 

konferencjach, podróżach 

studyjnych). 
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cd.

19-22 lutego – Durham, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

wszystkich instytucji realizujących projekt.

Najważniejszym punktem spotkania w Durham było przedstawienie 

postępów prac związanych z przygotowaniem Lokalnych Planów 

Działania. Każdy z Partnerów projektu przedstawił wstępne wersje 

swoich planów. Podczas spotkania była możliwość poznania stopnia 

rozwoju poszczególnych regionów, gdyż każdy z Partnerów zwracał 

uwagę na różne szczegóły. 
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 19 lutego - wykład doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego Pana 

Remigiusza Gogosza pt. „Jak wikingowie zabijali czas”. Spotkanie 

zorganizowane w Jasielskim Domu Kultury odbyło się z inicjatywy 

Jasielskiego Towarzystwa Naukowego. Swoją prace doktorancką 

poświęcił Islandczykom i uprawianym przez nich sportom. Było to dosyć 

trudne, gdyż od ponad 100 lat nikt nie napisał o nich żadnej książki czy 

opracowania. Jedynym źródłem wiedzy były przede wszystkim sagi, ale 

również manuskrypty, ryciny oraz znaleziska archeologiczne.



Spotkania i wydarzenia

 26 lutego - spotkanie 

Burmistrza Miasta 

z parlamentarzystami (Senator 

A. Zając, Posłami na Sejm RP: 

M. Marcinkiewicz, B. Rzońcą), 

radnymi Sejmiku WP (D. 

Sobierajem, J. Borczem) oraz 

samorządowcami z terenu 

powiatu jasielskiego (Starosta 

Jasielskim, Burmistrz Kołaczyc 

oraz pozostałymi Wójtami) 

w sprawie przyjęcia wspólnego 

stanowiska do projektu RPO 

WP. 
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Spotkania i wydarzenia

Przyjęto wspólne stanowisko, które wyrażało sprzeciw wobec 

dalszej peryferyzacji miasta Jasła. Zawnioskowano, 

aby w projekcie RPO WP:

- ująć w ramach regionalnych instrumentów terytorialnych

również potencjalne bieguny wzrostu i ich obszary 

funkcjonalne,

- wprowadzić zapisy preferencyjne dla obszarów 

funkcjonalnych, niebędących rzeczywistymi biegunami 

wzrostu, w zakresie projektów kluczowych,

- wprowadzić zapisy preferujące projekty w zakresie

zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych.

Stanowisko zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego

w dniu 26 lutego.
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Spotkania i wydarzenia

 27 lutego - w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się 

wręczenie promesy na kwotę 40 tys. zł, przeznaczonej na 

zabezpieczenie osuwisk.
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 1 marca - odbyły się lokalne obchody Święta Państwowego –

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości udział 

wzięli harcerze zrzeszeni w Komendzie Hufca ZHP Jasło im. Rodziny 

Madejewskich, Klasa Mundurowa z Zespołu Szkół w Trzcinicy, 

kombatanci i zaproszeni goście. Po mszy św. uczestnicy obchodów 

przeszli pod pomnik AK. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod 

pomnikiem, po czym udali się do Jasielskiego Domu Kultury na 

okolicznościowy montaż słowno – muzyczny.
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 7 marca - spotkanie z matematyką 

połączone z podsumowaniem  

XIII Jasielskiego Konkursu Matematycznego

im. Hugona Steinhausa. 
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 8 marca - blisko czterystu 

zawodników wzięło udział

w IV Otwartych Mistrzostwach Jasła 

w Judo. Organizatorem zawodów 

był Klub UKS ASW - Judo Jasło. 



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


