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 Zarządzenie Nr IV/79/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 maja 2015 r.  w sprawie: 

udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego.

 Zarządzenie Nr IV/80/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na  2015 r.

 Zarządzenie Nr  IV/81/2015 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: 
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2014 r.

 Zarządzenie Nr IV/82/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2015 r. w  sprawie: 
powołania zespołu zadaniowego w celu opracowywania rocznych raportów z realizacji działao 
określonych w „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013-
2018”.

 Zarządzenie Nr IV/83/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego zadao z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami.
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 Zarządzenie Nr  IV/84/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r.

 Zarządzenie Nr IV/85/2015 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego.

 Zarządzenie Nr IV/86/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: 
zmiany budżetu  miasta Jasła na 2015 r.
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 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 
najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle, stanowiącego 
własnośd Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych 
w strefie VII” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: 
powołania komisji do zaopiniowania dokumentacji technicznej „Podkarpackiego Centrum 
Sportów Walki”.
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Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
 27 maja br. wprowadzono stały dyżur MCZK w związku z zagrożeniem
powodziowym. Prowadzono akcję zabezpieczania mienia na osiedlu Jasło -
Niegłowice, Hankówka, Mickiewicza (Gąsiorowscy). Dostarczano worki i piasek. Na
osiedlu Jasło-Niegłowice ustawiono wał przeciwpowodziowy.
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Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

 Przygotowano Porozumienie pomiędzy Miastem Jasłem a Stowarzyszeniem 
Euroregion Karpacki Polska dotyczące współpracy w zakresie wdrażania Marki 
Karpackiej „Carpathia”. 

 Wysłano materiały prezentujące ofertę inwestycyjną miasta do Wydziałów 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej, organizacji 
samorządu gospodarczego oraz firm konsultingowych i dużych biur pośrednictwa 
nieruchomościami. Oferta zawierała foldery „Klimat do inwestycji”
(w odpowiednich wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, polskiej) 
i „Klimaty Jasła” (wersji angielskiej lub polskiej) oraz płytę DVD z materiałami 
promocyjnymi (film o Jaśle, prezentacja multimedialna, folder inwestycyjny 
i promocyjny Jasła). Łącznie wysłano ofertę do 26 podmiotów: 12 ambasad, 
9 organizacji gospodarczych, 5 biur pośrednictwa nieruchomościami. Do tej pory 
informację zwrotną otrzymano z ambasady w Bernie, Berlinie i Waszyngtonie. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 Zakooczony został kolejny etap przebudowy ogrodzenia stadionu sportowego przy
ul. Sportowej. W ramach zadania wykonano ogrodzenie wzdłuż ul. 3 Maja,
zamontowano nową bramę wjazdową na stadion, powiększony został wewnętrzny
parking o 57 m2 .
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 Na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Kwiatowej zamontowany został natrysk –
fontanna zasilana z wodociągu miejskiego. Dysze rozpylające wodę tworzą kurtynę
wodną chroniącą przed upałem. Urządzenie uruchamiane jest elektrycznym
sterownikiem czasowym, wzbudzanym przez korzystających.
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KULTURA

 18 maja br. zakooczono prace remontowo – restauratorskie przy Pomniku 600-
lecia  Miasta  Jasła. Koszt renowacji pomnika wyniósł 24,5 tys zł. Prace renowacyjne 
prowadził Hubert Lipka.

 Na wniosek Burmistrza Miasta Jasła, w  uznaniu za osiągnięcia i wkład 
w upowszechnianiu  oraz ochronę dóbr kultury miasta Jasła i  Regionu Jasielskiego, 
jak również z okazji  50-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego, Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego  za działalnośd i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wręczenie 
dorocznych nagród odbędzie się 26 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie. 
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KULTURA

 Trwają prace renowacyjne  przy dwóch zabytkowych nagrobkach  znajdujących się 
na Starym Cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle. Są to: nagrobek  Antoniego 
Koralewskiego, zasłużonego, wieloletniego burmistrza Jasła oraz dziecięcy nagrobek 
Jerzyka z Bolesławów Nowakowskiego, wykonany przez J. Mitasioskiego, z rzeźbą  
przedstawiającą śpiące na poduszce dziecko.

Miasto Jasło  otrzymało z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego 
10 000 zł. dotacji na dofinansowanie prac restauratorskich przy zabytkach.  Dotację 
otrzymały: nagrobek Antoniego Koralewskiego i nagrobek rodzin Mrazków
i Strokołowskich. 
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Wykonano remont chodnika przy ul. Wiśniowej; wartośd robót 13 tys. 974 zł,
Wykonawca: Zakład Produkcyjno- Handlowo – Usługowy ROMAX - Robert Pastwa.
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 Wykonano remont nawierzchni na ul. Łąkowej i ul. Pelczara, wartośd robót 11 tys. 200 zł,
Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski

ul. Łąkowa



Inwestycje i remonty

18

Wykonano remont nawierzchni placu przy ul. Staszica (plac przy pomniku 600-lecia Jasła),
wartośd robót 24 tys. 552 zł, Wykonawca: Zakład Produkcyjno- Handlowo – Usługowy
ROMAX - Robert Pastwa.
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Wykonano remont nawierzchni na ul. Mendysa i ul. M. Reja, wartośd robót 26 tys. 740 zł,
Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski.

ul. Reja
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 Wykonywane są cząstkowe remonty ulic z zastosowaniem emulsji asfaltowej   w ramach 
zawartej umowy  z Firmą  handlowo- Usługową Grzegorz Liszka Strzegocice  na bieżące 
remonty ulic.

 Trwa przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz z miejscami postojowymi.

 Zawarto umowę na przebudowę ul. Kolejowej oraz przekazano plac budowy.              
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Jasło, wartośd robót:  
4 mln 86 tys. 840  zł, termin wykonania: do  30.11.2015 r.

 Porządkowanie głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Jasła mechaniczne 
i chemiczne zwalczanie chwastów zbieranie śmieci.

 Prace pielęgnacyjne terenów zielonych – koszenie traw, przycinanie żywopłotów na 
działkach nie objętych kompleksowym utrzymaniem przez firmy zewnętrzne.
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 Bieżące utrzymanie placów zabaw przy ul. Mendysa, Mickiewicza, Metzgera, Okrężnej.

 Koszenie poboczy  ulic, które nie posiadają obrzeży lub krawężników – Osiedla; Hankówka, 
Niegłowice, Gądki, Sobniów, Ulaszowice.

 Prace porządkowe na rowach melioracyjnych: ul. Łukasiewicza, ul. Polnych Kwiatów, 
ul. Polna, ul.  3-go Maja do rzeki Ropy

Wydano 25 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz 
na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych  dróg miejskich.
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXIII/603/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła
prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 10-Sobniów.
W dniu 16 czerwca br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 1458/2015.
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20 maja - spotkanie z Zarządem PKS
20 maja - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, spotkanie ws. transportu kolejowego
21-22 maja - Serock, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się podczas 

seminarium pt.: „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast 
i gmin w latach 2015 – 2020.

21 maja - Nordic walking z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
22 maja - Krosno,  konferencja Gospodarka odpadami w regionie południowo- zachodnim 

w świetle znowelizowanych przepisów prawa oraz wymagao nałożonych na gminy
26 maja - Warszawa, Zarząd Związku Miast Polskich
26 maja - III posiedzenie Rady Seniorów
27 maja - spotkanie z  L. Kornakiem, Dyrektorem Departamentu Dróg i Publicznego 

Transportu Zbiorowego
27 maja - Zgromadzenie ZGDW
28 maja - spotkanie robocze ws. KG2  (Urząd Miasta w Jaśle)
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23 maja - Rzeszów, wojewódzkie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 25-lecia
Samorządności. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Miasta Jasła na czele
z burmistrzem Ryszardem Pabianem.
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28 maja - 29 sportowców, 7 trenerów i 3 działaczy sportowych otrzymało z rąk burmistrza
Ryszarda Pabiana i jego zastępczyni Elwiry Musiałowicz-Czech nagrody za osiągnięte wyniki
w dziedzinie sportu w 2014 roku.
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29 maja - setne urodziny pani  Rozalii Dyczyoskiej. Jubilatkę i jej rodzinę odwiedzili 
burmistrz Ryszard Pabian, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Alicja Wójcik oraz zastępca 
dyrektora oddziału ZUS  Aleksander Borkowski.
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29 maja – 25 rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Jaśle

Jasielskie obchody jubileuszu 25-lecia samorządności rozpoczęła uroczysta msza św.
w kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bezpośrednio po mszy,
w budynku kina przy ul. Sokoła 8, odbyła się uroczysta konferencja.
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29 maja - w ramach uroczystych obchodów 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów
samorządowych Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała wystawę „25 lat
samorządności – odrodzenie samorządu miejskiego w Jaśle”. Po raz pierwszy wystawa
została zaprezentowana podczas uroczystej konferencji z udziałem samorządowców
wszystkich kadencji w Kinie Syrena.



Spotkania i wydarzenia

31

30 maja - reprezentacje 9 samorządów powiatu jasielskiego wzięły udział w Integracyjnym
Turnieju Sportowym Gmin Ziemi Jasielskiej, rozegranym na boisku „Orlik” w Ogrodzie
Jordanowskim.
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30-31 maja - na zaproszenie Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana w Jaśle gościła
oficjalna delegacja z Niemiec na czele z Reinholdem Jostem - Ministrem Ochrony Środowiska
i Konsumentów Kraju Związkowego Saary, Bruno Schmittem Burmistrzem Miasta Perl oraz
Hansem Bollingerem – koordynatorem współpracy pomiędzy województwem Podkarpackim
i Krajem Związkowym Saary. Wizyta delegacji z Niemiec miała na celu omówienie możliwości
współpracy oraz nawiązania partnerstwa z niemieckim miastem Perl.
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2 czerwca - spotkanie „Zaczytani Melomani”
w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom.
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2 czerwca - otwarcie wystawy „Lech Kaczyoski w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

Objazdowa wystawa, złożona z kilkunastu plansz, od połowy kwietnia br. pokazywana jest na
Podkarpaciu. Obejrzeli ją już mieszkaocy m.in. Mielca, Przemyśla i Sanoka. Wystawa została
przygotowana przez Fundację „Tożsamośd i Solidarnośd” we współpracy z Fundacją
im. Franciszka Stefczyka.



Spotkania i wydarzenia

35

3 czerwca - dwa fotoreportaże Błażeja Dziadzio (SP nr 2) i Pauliny Balawender (Gim. nr 4)
otrzymały główną nagrodę w konkursie na fotoreportaż „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM
w mojej szkole”. Głównym celem konkursu była promocja tego projektu edukacyjnego oraz
upowszechnianie formy fotoreportażu jako dokumentu życia społecznego Jasła. Do konkursu
prace złożyło 17 uczniów.
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5-7 czerwca – w Jaśle odbył się Międzynarodowy Festiwal Sportu. Zawodnicy z Niemiec,
Słowacji, Czech, Rumunii, Ukrainy i Polski rywalizowali na jasielskich obiektach sportowych.
W ramach festiwalu rozegrane zostały: XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt,
XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej chłopców, VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
chłopców oraz IV Międzynarodowy Turniej Judo.
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7 czerwca – Dzieo Kultury Romskiej

8 czerwca – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego ws. gospodarki odpadami

9 czerwca – blisko trzy tony baterii zebrano w przedszkolach i szkołach podczas
tegorocznego konkursu na zbiórkę zużytych baterii. Zbiórka zużytych baterii w Jaśle trwa
już od 17 lat. Corocznie udział w konkursie bierze około 1000 przedszkolaków i 4000
uczniów z terenu Jasła.
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9 czerwca - peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodych – „Dotknij Miłosierdzia”
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10 czerwca - w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie gmin powiatu jasielskiego
z prezydentem Krosna oraz przedstawicielami regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych w Krośnie. Rozmowy dotyczyły gospodarki odpadami w regionie
południowo-zachodnim do którego należą wszystkie gminy powiatu jasielskiego,
a prowadzone są w związku z aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
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10 czerwca - Dębica, spotkanie dotyczące projektu pn. „Analiza programu inwestycyjnego
w zlewni Wisłoki” gdzie zostały ostatecznie omówione inwestycje z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej na terenie zlewni Wisłoki. Szczegóły znajdują się na stronie Firmy
BCE Kraków Sp. z o. o., która opracowywała na zlecenie RZGW ww. projekt.

11-12 czerwca - konferencja szkoleniowa Paostwowych Powiatowych Inspektoratów
Sanitarnych

12 czerwca - IV sesja Młodzieżowa Rady Miejskiej
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12 czerwca - wszystkie 
przedszkola miejskie wzięły 
udział w X Międzyprzedszkolnej
Olimpiadzie Sportowej "Bieg po 
zdrowie". Organizatorami 
imprezy, która odbyła się 12 
czerwca, było Przedszkole 
Miejskie Nr 11 w Jaśle oraz 
MOSiR Jasło.
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13-14 czerwca - Jarmark Antoniaoski (kiermasz)

13 czerwca - zawody BMX Racing o Puchar Miasta Jasła przeprowadzono na Torze BMX.
W zawodach uczestniczyło 20 osób. Głównymi organizatorami byli: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Jaśle oraz Stowarzyszenie Kolarstwa Nowoczesnego w Jaśle.
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13 czerwca – zakooczenie Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Kolejnych 150-ciu
absolwentów zakooczyło zajęcia na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. Do tej pory we
wszystkich pięciu edycjach uczestniczyło około 550 małych studentów.
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13 czerwca – procesja ulicami miasta zwieoczyła główne uroczystości odpustowe ku czci
świętego Antoniego Padewskiego – patrona Jasła. Przewodniczył im metropolita lwowski
ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W tym roku obchodzony był również jubileusz
70-lecia cudownego odnalezienia figury świętego Antoniego z ruin dawnego kościoła
oo. Franciszkanów
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14 czerwca  – 13 810,59 zł, to suma uzbierana w ramach III akcji charytatywnej na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pod hasłem „Antoniaoski Dar Serca”. Symboliczny czek 
z taką kwotą odebrał podczas koncertu finałowego zastępca dyrektora szpitala Zbigniew 
Betlej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup przenośnego ultrasonografu dla 
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.
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15 czerwca - spotkanie w PKP Kraków ws. dworca

16 czerwca - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, spotkanie zespołu roboczego ds. optymalizacji
rozkładu jazdy pociągów i inwestycji towarzyszących poprawy oferty przewozowej oraz
propozycje modyfikacji obecnego rozkładu jazdy (linia kolejowa nr 108 Jasło- Zagórz)

19 czerwca - Żakinada, ulicami przeszedł korowód uczniów jasielskich szkół, który w Ogródku
Jordanowskim otrzymał klucze do bram miasta.
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17 czerwca - odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt z udziałem
przedstawicieli Grupy LOTOS, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nagrodzonych uczniów i ich
rodziców. Nagrodzonych zostało 39 zespołów ligowych w obszarach: przedszkolnym,
wczesnoszkolnym, artystycznym, humanistycznym i matematyczno - przyrodniczym:
Szkoła Podstawowa Nr 2, która najmocniej wspierała uczniów w realizacji programu została
wyróżniona pucharem Burmistrza Miasta i nagrodą pieniężną w wysokości 3 000 tys. zł.
Podczas uroczystości podpisano porozumienie o dalszej współpracy i realizacji programu
w roku szkolnym 2015/2016.



Spotkania i wydarzenia

48

19-20 czerwca - wyjazd oficjalnej jasielskiej delegacji na uroczystości miejskie do 
Liptovskiego Mikuláša (skład delegacji:  zastępca burmistrza - Elwira Musiałowicz-Czech
oraz dyrektor JDK- Janusz Szewczyk)

21 czerwca – Historyczny Piknik w ramach kampanii Postaw na Rodzinę



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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