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Zarządzenia Burmistrza 
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 Zarządzenia 
 Zarządzenie Nr III/104/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 września 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/105/2014 Burmistrza Miasta w Jaśle z dnia 30 września 2014 r. 
w sprawie: upoważnienia dyrektorów przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, do udzielenia zwolnieo rodziców z opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 Zarządzenie Nr III/106/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 Zarządzenie Nr III/107/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie: powołania w 2014 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla 
nauczycieli.  

 Zarządzenie III/108/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 października 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. 
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Zarządzenia 

 Zarządzenie Nr III/109/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 października 2014 r. 
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr III/110/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 października 2014 r. 
w sprawie: zmiany budżetu miast Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr III/111/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 października 2014 r. 
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w Mieście Jaśle. 
 
 Zarządzenie Nr III/112/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r.  
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Zarządzenia 
 Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  7 października 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 „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z terenu miasta Jasła w 2015 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
 
 Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 października 2014 r.  
w sprawie: inwentaryzacji rocznej w 2014 r. 

 
 Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 października 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej kompleks działek ewid. 
Nr 2564/3 i nr 2565/3 położonej w Jaśle, obręb 23- Warzyce. 
 
 Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 października 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 223/1 położonej w Jaśle, 
obręb 2- Ulaszowice. 6 



Zarządzenia 

 Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 października 2014 r.  
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta  
w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 października 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 „Przebudowę ulicy bocznej od Rejtana  wraz  
z miejscami postojowymi” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 października 2014 r.  
w sprawie: powołani komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 
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Zarządzenia 
 Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 października 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej kompleks działek ewid. 
Nr.2564/3 i nr 2565/3 położonej w Jaśle, obręb 23- Warzyce. 

 
 Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 października 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Budowę miejsc parkingowych przy  
ul. Franciszkaoskiej i ul. Słowackiego, dobudowa sięgacza do ul. Słowackiego (w km 
od 0+082 do 0+267) w ramach rozbudowy gminnej drogi publicznej” oraz do 
badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 76/2014  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 października 2014 r.  
w sprawie powołania komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów 
na terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.  8 



Zadania realizowane 
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Zadania realizowane 

Wydział Planowania Przestrzennego 
 
29 września br. – podpisano umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „WARZYCE I Nr 70”, 
 
8 października br. – posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
w sprawie zaopiniowania: Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
miasta Jasła w okresie: czerwiec 2010 r. - czerwiec 2014 r. 
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Inwestycje i remonty 
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Inwestycje i remonty 

Wydział Inwestycji 
 Rozstrzygnięto przetarg  na utrzymanie zimowe jezdni i ciągów  pieszych dróg 
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Jasła. 

 
 Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. bocznej od ul. Rejtana wraz  
z miejscami postojowymi. Zawarto umowę na wykonanie robót z Usługowym  
Zakładem Ogólnobudowlanym z Rymanowa na kwotę 234 800,60 zł. 
  
 Rozstrzygnięto przetarg na budowę miejsc parkingowych przy ul. Franciszkaoskiej 
 i ul. Słowackiego, dobudowa sięgacza do ul. Słowackiego. Zawarto umowę na 
wykonanie robót z   firmą Z.P.H.U. „ROMAX” na kwotę 609 571, 31 zł. 
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Inwestycje i remonty 

• Wykonano remont ulicy Nadbrzeżnej i ulicy bocznej od ulicy Starowiejskiej  
w Jaśle za kwotę 50.760,83 zł. Wykonawcą robót jest Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.  

13 

ul. Nadbrzeżna  



Inwestycje i remonty 

• Wykonano przebudowę ulicy Żniwnej w Jaśle za kwotę 50.760,83 zł. Wykonawcą 
robót  jest Strabag  sp. z o.o. z Pruszkowa.  
 

14 

ul. Żniwna 



Inwestycje i remonty 

•  Wykonano remont chodnika przy ul. Skłodowskiej w Jaśle za kwotę 13.467,93 zł. 
Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ROMAX”.   
 
• Wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej ul. Konopnickiej za kwotę 43. 314,45 zł. 
Wykonawcą robót jest P.R.D.M. Jasło. 
 
•  Wykonano remont ul. bocznej od ul. Mickiewicza za kwotę 17.036,12 zł.             
Wykonawcą robót jest  P.R.D.M. Jasło.     
  
•  Wykonano remont ul. bocznej od ul. Lwowskiej za kwotę 41.591,32 zł.                
Wykonawcą robót jest  P.R.D.M. Jasło.  
 
•  Wykonano remont ul. bocznej od ul. Słonecznej za kwotę 16.242,15 zł.               
Wykonawcą jest  P.R.D.M. Jasło 
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Inwestycje i remonty 

• Wykonano remont ul. Równia za kwotę 
29.944,35 zł. Wykonawcą  jest  P.R.D.M. 
Jasło. 
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ul. Równia ul. Wiśniowa 

• Wykonano remont ul. Wiśniowej za kwotę 
61.616,85 zł. Wykonawcą jest P.R.D.M. Jasło.  

 
 



Inwestycje i remonty 

• Wykonano remont ul. Robotniczej 
za kwotę 22. 632,00 zł. Wykonawcą 
robót jest  P.R.D.M. Jasło.  

 
 

17 

ul. Robotnicza 
ul. boczna od 

 ul. Rzemieślniczej 

• Wykonano remont ul. bocznej od 
ul. Rzemieślniczej (do torów 
kolejowych) za kwotę       30. 673,74 
zł. Wykonawca robót jest P.R.D.M. 
Jasło.  

 
 



Inwestycje i remonty 
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ul. Farna 

• Wykonano remont nawierzchni 
asfaltowych ul. Farnej za kwotę 
19.448,15 zł. Wykonawcą  jest P.R.D.M. 
Jasło. 

 
 



Inwestycje i remonty 

• Wykonano remont chodnika przy ul. bocznej od ul. Grunwaldzkiej w kierunku torów za 
kwotę 29. 525,23 zł. Wykonawcą jest  Z.P.H.U. „ROMAX”.  
 
• Zawarto umowę na remont nawierzchni asfaltowych ul. Przybyszewskiego, bocznej od 
ul. Łukasiewicza, Harcerskiej, Małej, bocznej od ul. Kochanowskiego na łączną kwotę  
75. 822, 20 zł. Wykonawcą  jest P.R.D.M. Jasło. 
  
• Wykonano remont nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Grota 
Roweckiego za kwotę 20. 587, 91 zł. Wykonawcą jest  Z.P.H.U. „ROMAX”. 
  
• Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Baczyoskiego za kwotę 25.309,41 zł. 
Wykonawcą jest  Z.P.H.U. „ROMAX”. 
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Inwestycje i remonty 

• Wykonano oświetlenia ulic: 
- 17-go Stycznia (prawa strona) – 27 100,00 zł 
- Rzeczna – 19 741, 50 zł 
- boczna od Słonecznej – 13 500,00 zł 
- boczna od Gądki – 4. 950,00 zł 
- boczna od Floriaoskiej 2. 952, 00 zł 
- ul . Bryły  - 58 413 zł 
• Zawarto umowę na wykonanie  
oświetlenia ul. Cichej na kwotę 72 300,00 zł 

oświetlenie  
ul. Rzeczna  

 
Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzenia Kryzysowego  
Modernizacja budynku OSP Jasło – „Żółków” 
Zawarto umowę na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza 
wodociągowego oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej Jasło – „Żółków. Wartośd robót na podstawie zawartej umowy wynosi 
48.462 zł. Termin realizacji robót objętych umową ustalono do dnia 15 grudnia br. 



Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
• Projekt Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu 
Współpracy. Na bieżąco przeprowadzane są wizyty u Mieszkaoców w celu dokonania 
uzgodnieo projektowych (na dzieo 28.10.2014r. we wszystkich Gminach 
przeprowadzono 2219 wizyt), na podstawie sporządzonych protokołów Wykonawca 
opracowuje na bieżąco projekty i przekazuje do akceptacji Inżyniera Kontraktu – do 
dnia 28.10.2014r. przekazano 1808 projektów. Na terenie gmin uczestniczących w 
Projekcie, trwają montaże instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach 
mieszkalnych i tak do dnia 28.10.2014 r. zakooczono montaż 481 instalacji, które 
zgłaszane są na bieżąco do odbioru przez Inżyniera Kontraktu. Na kolejnych  
26 instalacjach trwa montaż, a na najbliższy tydzieo zaplanowane jest wykonanie  
45 instalacji. 
• Projekt „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki” w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Nr Projektu: POIS.09.03.00-00-417/13 W związku z otrzymaną 9 października br. 
decyzją o zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowaniem projektu na listę podstawową 
kompletowane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. 

 
 
 

 

22 



Realizacja uchwał 
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 W okresie międzysesyjnym zrealizowano:   
  
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XL/576/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz Miasta Jasła  prawa własności   nieruchomości  położonej  w Jaśle, obręb  
Nr 7 – Południe i obręb Nr 13 - Wądoły. Dnia 13 października 2014 r. Wojewoda 
Podkarpacki wydał decyzję o nieodpłatnym nabyciu na rzecz Gminy Miasto Jasło 
prawa własności  działek ewid. nr 1375/20, 1375/22  i 1375/23 położonych w Jaśle 
obręb Nr 7-Południe oraz działki ewid. nr 183/36 położonej w Jaśle obręb  
Nr 13 – Wądoły. 
  
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXIII/602/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta 
Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 9-Górka 
obejmującej działki nr ewid.  1632/5, 1630/3, 1627/8, 1629/1, 1627/7, 1629/5, 
1630/11 położone w Jaśle, obręb Nr 9 - Górka. 29 października  br. zawarto akt 
notarialny Rep. A. Nr 6168/2014. 
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- uchwałę Nr XLVIII/445/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. 
W dniu 19.08.2014 r. w drodze publicznego przetargu sprzedano działkę ewid. nr 2616/5 
położoną w Jaśle obr. 23 – Warzyce o pow. 0,0399 ha za kwotę 17 753,82 zł brutto. 
W dniu 02.10.2014 r. zawarto akt notarialny sprzedaży przedmiotowej działki.  
  
- uchwałę Nr LVII/553/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie     
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki.  
W dniu 28.10.2014 r. zawarto akt notarialny darowizny działki ewid. nr 403/4 o pow. 0,0279 ha 
położonej w Jaśle, obr. 15 – Żółków na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu 
uregulowania stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – 
Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – gr. paostwa. 
 
- uchwałę Nr LX/584/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie  wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. 
W dniu 24.10.2014 r. w drodze publicznego przetargu sprzedano nieruchomośd stanowiącą  
kompleks działek ewid. nr 2564/3 i nr 2565/3  położoną w Jaśle, obręb Nr 23 – Warzyce 

o łącznej pow 0,0466 ha za kwotę 12 448,83 zł brutto. 
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 50 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeo oraz 35 indywidualnych spotkao  

z mieszkaocami Jasła.  
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Spotkania i wydarzenia 
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Od 9 października br. przy współpracy z Zarządami Osiedli odbywają się zebrania 
informacyjno-konsultacyjne Burmistrza Miasta Jasła, z mieszkaocami osiedli na 
temat założeo programowych i finansowych oraz polityki społeczno-gospodarczej 
Miasta Jasła na 2015 rok.  



Spotkania i wydarzenia 

  
 

28 

31 września - W ramach IX Festiwalu Poezji i Prozy, Miejska Bibliotek Publiczna 
zorganizowała akcję "Czytamy razem". Kulminacyjnym punktem tego 
przedsięwzięcia, którego celem jest podkreślenie roli czytania i zachęcenie do 
sięgania po książki, było pobicie rekordu we wspólnym czytaniu (724 osoby). 



Spotkania i wydarzenia 

4 października – Turniej taoca o Puchar Jasła 2014 połączony z jubileuszem 
25-lecia Studia Taoca Podkarpacie prowadzonego przez Paostwa 
Berkowiczów. 
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Spotkania i wydarzenia 

  
 

6 października – Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gala Finałowa Programu 
Najwyższa Jakośd QI. Podczas uroczystej Gali Programu Najwyższa Jakośd Quality 
International, przedstawicielom nagrodzonych firm i instytucji wręczone zostały Medale 
QI oraz Perły QI. Urząd Miasta Jasła otrzymał tytuł laureata w kategorii  QI Order - 
Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Nagrodę dla miasta odebrał zastępca 
burmistrza Leszek Znamirowski. 
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Spotkania i wydarzenia 

  
 

10-12 października – Mobilne Muzeum Jana Pawła II na jasielskim Rynku. Muzeum 
prezentowało pamiątki i przedmioty osobiste papieża. Przez trzy dni  można było  
bezpłatnie oglądad eksponaty. Pomysłodawcą i inicjatorem wizyty mobilnego 
muzeum Jana Pawła II w Jaśle był Zbigniew Dranka.  
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Spotkania i wydarzenia 

  
 

11 października - niespełna 250 zawodników stanęło do sportowej rywalizacji 
w ramach drugiej edycji jasielskiego turnieju Run And Roll. Organizatorami byli 
Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz KS Speed Jasło.   

32 
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Spotkania i wydarzenia 

14 października – w Dniu  Edukacji Narodowej, czternastu nauczycieli szkół i przedszkoli, 
których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta 
Jasła. 
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Spotkania i wydarzenia 

17 października – w Zespole Szkół  
nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja 
podsumowująca pilotaż Jasielskiej 
Ligi Naukowej z LOTOSEM w roku 
szkolnym 2013/2014 z udziałem 
Burmistrza Miasta Jasła oraz dr 
Krzysztofa Głuca autora koncepcji 
Ligi. W obradach uczestniczyli 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
nauczyciele-opiekunowie Ligi oraz 
członkowie Komisji Oceniającej 
badawcze projekty uczniowskie.  
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Spotkania i wydarzenia 
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18 października - inauguracja  zajęd na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. Pierwsze, 
uroczyste spotkanie małych studentów tradycyjnie odbyło się w auli wykładowej 
Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Najmłodsi jaślanie 
otrzymali indeksy wręczane przez burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego i rektora PSW 
Stanisława Polaoskiego. Aby wszystkim chętnym do nauki najmłodszym jaślanom 
umożliwid zdobywanie wiedzy, przyjęto na tę wyjątkową uczelnię blisko 150 słuchaczy. 
Mali studenci zostali podzieleni na 10 grup.  



Spotkania i wydarzenia 
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18 października –  Uroczyste otwarcie Podkarpackiej Akademii  Wina w Jaśle  
- szkolenie adresowane do początkujących winiarzy  
(w szkoleniu wzięło udział 40 osób). 



Spotkania i wydarzenia 
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26 października –  wręczenie aktu 
nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Jasła dla Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza.   
 



Spotkania i wydarzenia 
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28 października  – w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza 
odbyła się konferencja poświęcona programowi rozwojowemu „Jasło Miasto 
Wiedzy”. Główny punkt wydarzenia stanowiła debata na temat założeo projektu 
utworzenia na terenie miasta parku naukowo-technologicznego. Jednym  
z uczestników debaty był ekonomista i były wicepremier RP prof. dr hab. Jerzy 
Hausner.  
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 29 października - uroczyste wręczenie certyfikatu jakości przez Dariusza Hejmej- 
dyrektora ds. Rozwoju Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdaoska. 
W Urzędzie  Miasta w Jaśle auditorzy z Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków 
S.A. z Gdaoska 4 września przeprowadzili audit całej działalności Urzędu na zgodnośd 
wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W wyniku przeprowadzonego badania 
auditowego potwierdzono, że realizowane przez Urząd zadania oraz dokumentacja 
opisująca System Zarządzania Jakością (SZJ) spełniają wymagania ww. normy jakości.  
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29 października - 13 jasielskich małżeostw odznaczonych zostało Medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeoskie”, przyznanymi przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył Jubilatom burmistrz Jasła 
Andrzej Czernecki.   
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29 października - obchody 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, 
której patronem jest Maria Konopnicka.  
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30 października - wizyta studyjna w nowo wybudowanej Fabryce Mebli Biurowych 
Grupy Nowy Styl.  Inicjatorem spotkania w tej najnowocześniejszej fabryce mebli  
w Europie, był burmistrz Andrzej Czernecki wraz z Jerzym Krzanowskim, 
wiceprezesem Grupy Nowy Styl. 
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1-2 listopada - po raz szósty została przeprowadzona kwesta na rzecz odnowy 
zabytków Starego Cmentarza w Jaśle. Tegoroczne datki zostaną przeznaczone na 
odnowienie nagrobka z figurą Matki Boskiej Apokaliptycznej.  



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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