
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
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15 stycznia  –  Rzeszów - Urząd Wojewódzki, konferencja szkoleniowa dotycząca 
problematyki: spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, systemu 
powiadamiania ratunkowego i paostwowego ratownictwa medycznego oraz ochrony 
informacji niejawnych. 
 
 
16 stycznia, 22 stycznia  -  spotkania dotyczące  uczestnictwa w projekcie modernizacji 
Jasielskiego Domu Kultury. Inwestycja ma byd realizowana w ramach projektu 
„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury 
kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu (Słowacja)”.  
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16 stycznia – pan Andrzej Duda, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat Prawa  
i Sprawiedliwości  na prezydenta,  gościł w Urzędzie Miasta w Jaśle. Głównym tematem 
spotkania, w którym wzięli udział jasielscy samorządowcy, było omówienie aktualnej 
sytuacji gospodarczej naszego regionu. 
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16 stycznia –  spotkanie z prezesem PKS  R. Jastrzębiem. 
 

16 stycznia – spotkanie  z Zarządem  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Ogródek”. 
 

16 stycznia – spotkanie z  mieszkaocami Osiedla Żółków dot. ul. Leśnej. 
 

20 stycznia- podsumowanie akcji „Pomóż dzieciom przetrwad zimę”. 
 
Dzięki zaangażowaniu darczyoców udało się zebrad 1101.20 kg darów, w tym: odzież, 
słodycze, żywnośd długoterminową, artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej, 
książki i zabawki. Pozwoliło to na przygotowanie 150 paczek z darami dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, 
zamieszkałym na terenie miasta Jasła. 
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20 stycznia -  Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów  Terytorialnych 
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, 
wybrano także nowy skład zarządu PSST. Przewodniczącym ponownie został wybrany 
marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Jednym z członków zarządu 
został burmistrz Ryszard Pabian.  
                            
Noworoczne spotkanie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.  
W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, wojewódzcy radni, przedstawiciele 
duchowieostwa, a także samorządowcy wszystkich szczebli. 
 
21 stycznia -  spotkanie z prezesem LOYD’A panem Bartoszem Kaczmarczykiem  
 



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 
 

8 


