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 Zarządzenie Nr IV/70/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie: organizacji stanowiska kierownika Burmistrza Miasta Jasła w czasie pokoju
w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeostwa narodowego,
w tym w razie wystąpienia działao terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeo,
a także w czasie wojny.

 Zarządzenie Nr IV/71/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr IV/72/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy.
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 Zarządzenie Nr IV/73/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczeo
rodzinnych oraz świadczeo z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania
w tych sprawach decyzji.

 Zarządzenie Nr IV/74/2016 Burmistrza Miast Jasła z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczeo
rodzinnych oraz świadczeo z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania
w tych sprawach decyzji.

 Zarządzenie Nr IV/75/2016 Burmistrza Miast Jasła z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczeo
rodzinnych oraz świadczeo z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania
w tych sprawach decyzji.
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 Zarządzenie Nr IV/76/2016 Burmistrza Miast Jasła z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczeo
rodzinnych oraz świadczeo z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania
w tych sprawach decyzji.

 Zarządzenie Nr IV/77/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

 Zrządzenie Nr IV/78/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła
za 2015 r.
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 Zarządzenie Nr IV/79/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr IV/80/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 maja 2016 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 18/216 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle

 Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.

 Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie : zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta w Jaśle środków
ochrony indywidualnej, higieny osobistej, odzieży oraz obuwia roboczego.

 Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż
działek ewidencyjnych nr 1628/49 i 1633/83 położonych w Jaśle Obręb 9- Górka oraz
działki ewidencyjnej nr 2651 położonej w Jaśle Obręb Nr 3- Błonie.
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 Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego obejmującego swoim zakresem: „Zadanie I Poprawa dostępności
usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle, Zadanie II Przebudowa obiektu przy ul.
Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej„ oraz do badania i oceny
ofert.

 Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
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W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Jasielski Dom Kultury zaprosił
mieszkaoców Jasła i okolic na „Majową Noc z JDK”. Celem wydarzenia było
zaprezentowanie działalności artystycznej placówki, zarówno młodszym,
starszym sympatykom. Od godzin popołudniowych mogliśmy miedzy innymi
zobaczyd spektakl „Koronki i kordonki” przygotowany przez młodych aktorów,
artystów z gdaoskiego Teatru Familijnego Pinezka oraz Koncert Młodych Talentów.

Ponadto, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Parku Miejskim
w Jaśle 13 maja br. rozpoczęła się wystawa pn. „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”. Wystawa przedstawia, jak zmieniło się Jasło przez ostatnie 11 lat dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Wystawa potrwa do 5 czerwca br.
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Sport

• 24 kwietnia XXX Międzynarodowy Turniej Szachowy. W turnieju wystartowało
35 młodych szachistów z Jasła, Krosna, Rzeszowa i Lipinek. W ramach
współorganizacji turnieju Miasto Jasło wsparło turniej kwotą 400 zł z
przeznaczeniem na nagrody dla uczestników. Głównym organizatorem był MDK
Jasło.

• Zakooczono rozgrywki Szkolnej Ligi Sportowej
Rozgrywki ligowe obejmowały turnieje piłki siatkowej dziewcząt szkół
podstawowych i szkół gimnazjalnych oraz piłki koszykowej szkół podstawowych.
W turniejach udział wzięły cztery jasielskie gimnazja oraz 8 szkół podstawowych.
Ligę wygrał Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w piłce siatkowej dziewcząt szkół
gimnazjalnych. W piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, a w piłce koszykowej chłopców najlepsi
okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle.
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Wydano 30 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

Wykonano projekt wykonawczy na konstrukcję witaczy miejskich na kwotę 6 900,00
zł. Protokół odbioru z dnia 15.04.2016 r. Wykonawca: Jerzy Kurczap.

 21 kwietnia br. dokonano zgłoszenia robót polegających na wykonaniu 3 szt.
witaczy miejskich na istniejących konstrukcjach.

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy zadaszenia Zielonego Rynku w Jaśle na
kwotę 34 440 ,00 zł. Wykonawca: Pracownia Architektury Magdalena Łachaoska.
26 kwietnia br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę zadaszenia Zielonego
Rynku w Jaśle.

 10 maja br. uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku hydroforni na toaletę
publiczną oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w Jaśle przy ul. Jana Pawła II (Ogród Jordanowski).
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 12 maja br. wysłano zaproszenia do złożenia ofert cenowych na wykonanie
modernizacji witaczy miejskich.

 16 maja br. zawarto umowę na wykonanie koncepcji przebudowy obiektu
sportowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle na kwotę 9 717,00 zł. Wykonawca:
Projektowanie Architektoniczne mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz.

 Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ul. Krzywej
w Jaśle na kwotę 5 200,00 zł. Wykonawca: Usługi Projektowe El In Stanisław Antas.

 Zakooczono remont muru oporowego przy ul. Wincentego Pola na kwotę
21 860,35 zł. Protokół odbioru z dnia 16.05.2016 r. Wykonawca: MOSOO MARIAN
PPHU „JASBUD” s.c. Edward Rydarowicz, Marian Mosoo.
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 Zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ul. bocznej od ul. Gądki na
kwotę 3 300,00 zł. Wykonawca: Usługi Projektowe El In Stanisław Antas.

 Zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia odcinka ul. Bieckiej na kwotę
2 840,00 zł. Wykonawca: Z.U.T.H. i H. „PROEL” Stanisław Kmak.

 Zawarto umowę na przygotowanie projektu budowlanego odwodnienia ul. Prusa
na kwotę 5 900,00 zł. Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji
Sanitarnych Walczyk Andrzej.

 Zawarto umowę na wykonanie odwodnienia działki nr 2835 i 2716/1
Obr. 02 Ulaszowice na kwotę 18 500 ,00 zł. Wykonawca: Firma Usługowa KINETA
mgr inż. Zbigniew Gajda.
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Wydział Geodezji

• 11 maja br. zawarto akt notarialny Rep. A Nr 2851/2016 – umowa
nieodpłatnego zbycia infrastruktury drogowej i zrzeczenie roszczeo o zwrot
poniesionych nakładów wykonaną przez Firmę BIK Spółka Jawna - na odcinku
ulicy Młynarskiej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego na działkach nr ewid.
104/13, 104/11, 104/8, 104/6, 104/10 i części działki nr ewid. 105 w Jaśle,
Obręb Nr 15-Żółków o wartości 75 000,00 zł.
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15 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

17 kwietnia – Bieg Króla, zawodnicy rywalizowali na 5 lub 10 km w zawodach
biegowych, w zawodach nordic-walking oraz na dystansach biegowych
przygotowanych dla dzieci. Łącznie zawody ukooczyło 507 osób. Głównym
organizatorem zawodów była MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal.

17 kwietnia - w kościele farnym odbył się koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

21 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK

21 kwietnia - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Kolejowy

22 kwietnia - Rzeszów, Urząd Marszałkowski udział w konferencji „Motoryzacja jako
perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego”

22 kwietnia - posiedzenie Zarządu PSST



Spotkania i wydarzenia

22

23 kwietnia - w ramach zajęd praktycznych słuchacze
Podkarpackiej Akademii Wina, prowadzonej przez
Fundację Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa
„Galicja Vitis”, posadzili pierwsze 500 krzewów
w jasielskiej winnicy. Powstaje ona na osiedlu
Ulaszowice, na południowo-zachodnim stoku.
Jeszcze tej wiosny zostanie obsadzone 25 arów,
a w przyszłym roku docelowo 50 arów.
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24 kwietnia - Kołaczyce, uroczystości z okazji obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski

24 kwietnia - rozdanie nagród w Turnieju Tenisa Ziemnego Dzieci i Dorosłych

25 kwietnia - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego

25 kwietnia - Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

25 kwietnia - Krosno, spotkanie konsultacyjne ws. budowy łącznicy kolejowej na
trasie Krosno – Rzeszów
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26 kwietnia - uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM
na plakacie i w fotoreportażu”. Dyplomy i atrakcyjne nagrody – ufundowane przez
Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS – wręczali: Elwira Musiałowicz-Czech – zastępca
Burmistrza Miasta Jasła, Tomasz Kasprzyk – przewodniczący jury oraz Roman Kościow –
przedstawiciel LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle. Ceremonii towarzyszył wernisaż
nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniowskich.
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27 kwietnia – Rzeszów, uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu Złoty Żuraw

28 kwietnia - ogólne zebranie mieszkaoców osiedla Sobniów

28 kwietnia - Starostwo Powiatowe, spotkanie z kurator Małgorzatą Rauch

29 kwietnia - XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK „Pomóż Chcę Żyd”

30 kwietnia - Jubileuszowy Bieg Pamięci im. Stanisława Zająca

30 kwietnia - udział w uroczystościach miejskich – 101 rocznica Bitwy pod Gorlicami

30 kwietnia - Anielin, uroczystości związane z Dniem Pamięci o Majorze Hubalu
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3 maja – uroczystości 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na
jasielskim rynku mszą świętą. Następnie w patriotycznym pochodzie uczestnicy udali
się do parku miejskiego, gdzie pod Grobem Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty
w imieniu społeczności lokalnej.
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3 maja - IV Piknik pod kominem - Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów
Zabytkowych

5 maja - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się
spotkanie poświęcone aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego pod kątem konieczności opracowania Planu Inwestycyjnego. Plan
będzie zwierał planowane do realizacji przedsięwzięcia związane z gospodarką
odpadami w oparciu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata
2014 – 2020. W Planie będą ujęte m. in. instalacje do zagospodarowania odpadów
oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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5 maja - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeostwa w Ruchu Drogowym

6 maja - Rzeszów, konferencja Rozwój Transportu
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7-8 maja - Komenda Hufca ZHP
obchodziła 30-lecie nadania imienia
Rodziny Madejewskich.
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9 maja - V Kongres "Obywatel Senior" organizowany przez Fundację Park Śląski
w Chorzowie, Miasto Jasło zostało uhonorowane wyróżnieniem "Gmina
Przyjazna Seniorom". Tym samym Jasło dołączyło do grona gmin i miast które
realizując działania na rzecz seniorów przyczyniają się do aktywizacji osób
starszych. Na liście wyróżnionych oprócz Jasła znalazły się: Dębica, Żary,
Lubaczów, Czaplinek, Czeladź, Błonie, Świdnica Dąbie, Ostrów Wielkopolski,
Stepnica.
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8 maja - Wystawa Psów Rasowych
10 maja - XXV Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Jaśle (SMJiRJ)
10 maja - w Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się finał konkursu

„Moje spotkanie z przyrodą”
10 maja - uroczyste obchody Tygodnia PCK
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11 maja  – W Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle Burmistrz Ryszard Pabian 
uroczyście wręczył czeki i dyplomy delegacjom szkół które przez dwa lata brały 
aktywny udział w programie Euronet 50/50 max.
W programie wzięło udział trzynaście jasielskich szkół.  Miał on na celu ograniczenie 
zużycia energii w budynkach publicznych. Największe oszczędności udało się 
uzyskad Zespołowi Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Kwotę ponad 17 tysięcy złotych 
wykorzystają na potrzebne remonty w placówce. 
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12 maja – Marsz Nordic walking - UTW
12-13 maja - SEROCK . Zastępca Burmistrza Antoni Pikul wziął udział w seminarium
pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i
korzyści". Organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Polska Sied „Energie Cites”
wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Przeznaczone ono było dla
przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski zainteresowanych problematyką
zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie
lokalnym.
13 maja - Zespół Szkół Miejskich nr 3- uroczystości patriotyczne, apel pamięci pod
obeliskiem katyoskim
13 maja - spotkanie z radnymi ws. działao na rzecz rozwoju sportu
13 maja - Majowa Noc z JDK
14 maja - Noc Muzeum
17 maja - udział w uroczystościach Dnia Strażaka
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18 maja – Ponad 700 osób wzięło udział w Fishmobie, akcji zorganizowanej przez
Grupę Teatralną „Pod skrzydłami Anioła” działającą przy ZS nr 4 - Ekonomik pod
kierunkiem s. Kariny Pawłowskiej. Uczestnicy zataoczyli taoce lednickie i w ten
sposób podziękowali Bogu za życie św. Jana Pawła II - Honorowego Obywatela
Miasta Jasła. To wydarzenie bezpośrednio ma przygotowad młodych ludzi do
Spotkania Młodych w Lednicy 4.06.2016 r. i do Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie.
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19 maja - Przekazanie obowiązków komendanta policji

20 maja - 23 rocznica powstania 21 Brygady Strzelców Podhalaoskich
22 maja - 95-lecie chóru Echo



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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