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 Zarządzenie Nr IV/13/2016  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2016 r. 
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacją 
zostanie objęte zadanie pn. „Warsztaty formacyjne dla dzieci i młodzieży”.

 Zarządzenie Nr IV/14/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. 

 Zarządzenie Nr IV/15/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: 
powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Jaśle w 2016 r.

 Zarządzenie Nr IV/16/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lutego 2016 r. 
w sprawie: ustalenia podstawowych założeo i kierunków działania w zakresie 
bezpieczeostwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Jasła w 2016 roku.

 Zarządzenie Nr IV/17/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: 
upoważnienia do realizacji zadao wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.



Zarządzenia

5

 Zarządzenie Nr IV/18/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  22  lutego 2016 r. 
w sprawie: przyznania stypendium w 2016 r. o którym mowa w uchwale Nr 
XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

 Zarządzenie Nr IV/19/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  23  lutego 2016 r. 
w sprawie: przyznania stypendium w 2016 r. o którym mowa w uchwale Nr 
XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

 Zarządzenie Nr IV/20/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  23  lutego 2016 r. 
w sprawie: przyznania stypendium w 2016 r. o którym mowa w uchwale Nr 
XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
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 Zarządzenie Nr IV/21/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lutego  2016 r. 
w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadao 
z zakresu świadczenia wychowawczego.

 Zarządzenie Nr IV/22/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lutego 2016 r. 
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao  w sprawach świadczenia 
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarządzenie Nr IV/23/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 oraz zmiany planu finansowego zadao 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr IV/24/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło 
oraz form i specjalności kształcenia, na które przysługuje dofinansowanie na rok 2016.
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 Zarządzenie Nr IV/25/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/26/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/27/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/28/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/29/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/30/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/31/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/32/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/33/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/34/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/35/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/36/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/37/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/38/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/39/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/40/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/41/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/42/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/43/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/44/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury uprawnienia do 
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 Zarządzenie Nr IV/45/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/46/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Biblioteki Publicznej w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania i wyboru oferty 
na zadanie „Utrzymanie studni publicznych na terenie miasta Jasła w 2016 r.

 Zarządzenie  Nr 7/2016  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2016 r. w spawie: 
wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego 
i  Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Jaśle

 Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 lutego 2016 w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż 
działki ewidencyjnej 1633/87 położonej w Jaśle Obręb 9- Górka.

 Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 22 lutego 2016 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 i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia 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.
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 1 marca br. Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło 
oraz Powiat Jasielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest poszerzenie zakresu oraz zwiększenie  jakości usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
- wdrożenie zaawansowanych e-usług w Urzędzie Miasta poprzez zakup licencji 
i wdrożenie systemu dialogu społecznego w urzędzie i jednostkach organizacyjnych 
Miasta Jasła, wykonanie prac programistycznych oraz integracyjnych systemu 
podatkowego, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania – portal podatkowy, 
rozbudowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta 
i jednostek organizacyjnych Miasta Jasła, opracowanie formularzy i wykonanie 
wszystkich e-usług, opracowanie danych warstw GIS i opracowanie API,
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- wdrożenie e-usług dialogu społecznego w Starostwie Powiatowym poprzez 
dostosowanie elektronicznego systemu oraz opracowanie i wdrożenie e-usług na 
platformie ePUAP w zakresie dialogu społecznego,
- dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- dostawę oprogramowania oraz wdrożenie usług katalogowych w Urzędzie.

Wartośd projektu:  1 098 119,40 zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 933 401,49 zł. 



Zadania realizowane

20



Zadania realizowane

21

Ochrona Środowiska

 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
prowadzenie akcji sokolniczej na terenie Parku Miejskiego. Podpisano umowę na 
działania sokolnicze i nadzór ornitologiczny nad prowadzonymi pracami. Usługi 
sokolnicze na terenie Parku Miejskiego prowadzone są od 1 marca i trwad będą do 
3 maja br. włącznie.

 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie nasadzenia 
i pielęgnacji roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie Miasta Jasła. Podpisano 
umowę na prowadzenie powyższego zadania. 

 Rozdysponowano środki na „zielone szkoły” i konkursy ekologiczne 
organizowane przez miejskie placówki oświatowe.
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SPORT

 III Amatorskiego Turnieju o Mistrzostwo Miasta Jasła 2016 w tenisie stołowym 
13 lutego br. w Jaśle (SP Nr 10). Głównym organizatorem był Uczniowski Klub 
Sportowy „SPIN” Jasło. W zawodach wystartowało 46 uczestników;

 „Ferie 2016” (turniej halowej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej tenisa 
stołowego, zawody judo) w okresie ferii zimowych 2016 r. Wsparcie Miasta wyniosło 
2 tys. zł;

 XXIV Edycji Halowej Ligi Szkół Podstawowych im. Edwarda Nazgowicza w okresie 
styczeo – luty br. W turnieju udział wzięło ok. 220 uczestników. Wsparcie Miasta 
wyniosło 2,5 tys. zł.

Wyjazd zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło na dwierdfinały 
Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorów w dniach 25-28 lutego br. 
w Bełchatowie. Wsparcie Miasta wyniosło 2 tys. Złotych.
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 Wydano 6 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje 
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie 
przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400,00 zł. 
Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

 Trwają prace przy wykonaniu koncepcji „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
Osiedla Gamrat – koncepcja budowy drogi KD” na kwotę 33 210,00 zł. Wykonawca: 
„Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy drogi publicznej z miejscami 
postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle na 
kwotę 33 825,00 zł. Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.
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 Trwają prace przy wykonaniu projektu rozbudowy ul. Gorajowickiej na kwotę 
44 895,00 zł. Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

 Trwają prace przy wykonaniu projektu na szklenie wiat przystankowych na kwotę 
4 650 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” s. c.  z Sanoka.

 Trwają prace przy wykonaniu  projektu budowlano-wykonawczego drugiej części 
zadaszenia zielonego rynku na kwotę 34 440 zł. Wykonawca: Pracownia Architektury 
- Łachaoska Magdalena, Jasło.
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XVII/172/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz Miasta  Jasła  prawa własności działek  położonych  w Jaśle, obręb Nr 13 –
Wądoły z przeznaczeniem pod plac zabaw. W dniu 11.02.2016 r. zawarto akt 
notarialny Rep. A Nr 628/2016.

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XVI/162/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator Budynków 
Komunalnych Spółka z o.o. w Jaśle wkładu niepieniężnego na podniesienie kapitału 
zakładowego. W dniu 29.02.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A Nr 924/2016 
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11 lutego - XXIV  Światowy Dzieo Chorego- msza św. w kaplicy szpitalnej
11 lutego - finał XXI Konkursu Fotograficznego Jasło - Moje Miasto

12 lutego - Aleksander Hycnar ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle i Kamil Myśliwiec
z Gimnazjum nr 4 w Jaśle zostali laureatami II Konkursu Ortograficznego „O wieczne
pióro Burmistrza Miasta Jasła”. W konkursie wzięło udział 41 uczniów klas V – VI
szkół podstawowych i 18 uczniów gimnazjów.
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15 lutego - wystawa 1050 lat Chrztu Polski  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne oraz Muzeum Regionalne w Jaśle 

16 lutego - kapituła w sprawie przyznania stypendium artystycznego 

17 lutego - Zgromadzenie Wspólników TBS ABK

18 lutego - uroczyste otwarcie  nowej siedziby ML SYSTEM  S.A .(Zaczernie)

18-19 lutego - Poznao, Komisja Rewizyjna Związku Miast Polskich oraz posiedzenie 
Zarządu  Związku Miast Polskich

19 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski spotkanie dotyczące projektu 
„Wojewódzki Fundusz Kolejowy”

19 lutego - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

20-21 lutego - Projekt Spontan – Gamers War 2016
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22 lutego - spotkanie w sprawie DK 73

22 lutego - Rzeszów, finisaż wystawy fotograficznej „Jasło odrodzenie miasta”

23 lutego - sesja Rady Powiatu (sprawa internatu międzyszkolnego)

23 lutego - spotkanie  ws. drogi- Dom Ludowy Brzyszczki

26 lutego - spotkanie robocze ws. Bursy

26 lutego - uroczyste przekazanie pełnienia obowiązków służbowych Dyrektora 
Zakładu Karnego

27 lutego - Przemyśl, międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat”

29 lutego - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK

1 marca - Rzeszów,  spotkanie w GDDKiA z dyrektorem Kaczorem
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1 marca - w trzech miastach regionu: (od 27 lutego do 5 marca)  Ustrzykach Dolnych, 
Sanoku i Przemyślu odbywały się XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. 
Gospodarzem igrzysk, w których uczestniczyło ponad 500 naszych rodaków, było po 
raz pierwszy Podkarpacie. Wioska olimpijska mieściła się w Arłamowie. Jedną z form 
promocji Podkarpacia była codzienna prezentacja miast do której, spośród wszystkich 
miejscowości naszego województwa, wybrano: Ustrzyki Dolne, Jasło, Krosno, 
Przemyśl i Sanok. 
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1 marca - obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W godzinach 
porannych w imieniu władz Jasła, zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz - Czech 
złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą męczeostwo działaczy 
podziemia antykomunistycznego, umieszczonej na budynku dawnego Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeostwa Publicznego. O godzinie 16.00 pod pomnikiem AK przy 
ul. Staszica odbył się uroczysty apel pamięci. Zaproszeni goście wspólnie z zastępcą 
burmistrza - Antonim Pikulem na zakooczenie uroczystości oddali honory pod 
pomnikiem oraz zapalili światło pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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3-4 marca - XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE, 25-lecie restytucji Związku Miast 
Polskich, 100-lecie praw miejskich Dąbrowy Górniczej 
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5 marca – VI Otwarte  Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo 



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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