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Zarządzenia 
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 Zarządzenie  Nr IV/134/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października 2016 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 
rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w 
tych sprawach decyzji. 

 
 Zarządzenie  Nr IV/135/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 

 
 Zarządzenie Nr IV/136/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/137/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 października 2016 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego  ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/138/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/139/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 11 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/140/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/141/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/142/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 2 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/143/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego  Nr 10 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/144/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/145/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/146/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/147/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/148/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/149/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/150/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/151/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/152/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
 i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/153/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/154/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowymi w latach następnych jest  niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/155/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 października 2016 r. 
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/156/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 listopada 2016 r.  
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle, ul.Szkolana38. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/158/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/138/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  3 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/159/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/139/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  11 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/160/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/140/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  1 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/161/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/141/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  6 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/162/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/142/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  2 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/163/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/143/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Przedszkola 
Miejskiego Nr  10 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/164/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/144/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  
Nr  2 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/165/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/145/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej 
Nr  4 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/166/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/146/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  
Nr  7 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/167/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/147/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 1 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/168/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/148/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich 
Nr 3 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/169/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/149/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 4 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/170/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/150/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich 
Nr 5 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/171/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/151/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi  Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 6 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/172/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/152/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1  
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/173/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/153/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego 
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/174/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2016 r.   
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/154/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 
października 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/175/2016 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 7 listopada 2016 r.  
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r.  oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/176/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2016 r.  
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2017-2027r . 
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 Zarządzenie Nr IV/177/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2016 r.  
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/178/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada 2016 r.  
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/179/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/180/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
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budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr IV/181/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/182/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/183/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/184/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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. 



Zarządzenia 

26 

 Zarządzenie Nr IV/185/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań 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/186/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań 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/187/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań 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/188/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/189/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/190/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/191/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/192/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/193/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi  Gimnazjum 1 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań 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/194/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań 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/195/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 listopada 2016 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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 45/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 października 2016 r.  
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  
4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej  
w Urzędzie Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 października 2016 r.  
w sprawie: inwentaryzacji rocznej w 2016 r. 

 
 Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miast  Jasła z dnia 26 października 2016 r.  
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 listopada 2016 r.  
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy  
ul. Kwiatowej w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 listopada 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: „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła  w 2017 r.” oraz do badania i oceny 
ofert. 

 
 Zarządzenie 50/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na 
najem  szaletów miejskich w Jaśle. 
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Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 
 Zakupiono i dokonano nasadzeń 50 sztuk drzew i 296 sztuk krzewów na 
terenach zielonych Miasta Jasła. Łączny koszt akcji to 23 925,00 zł. 

 
 15 listopada - podsumowanie międzyprzedszkolnych warsztatów „W krainie 
pszczół” W przedsięwzięciu brało udział 11 placówek przedszkolnych z terenu 
Miasta Jasła. Programem objęto dzieci 5 i 6 letnie (ok. 400). Uczestnikom i 
opiekunom wręczono nagrody, a imprezę uświetniło przedstawienie teatralne o 
tematyce ekologicznej „O czym marzą drzewa”. 

 
 Zakończono tegoroczną akcję odbioru azbestu z terenu Miasta Jasła. Od 
mieszkańców wpłynęło 27 wniosków. Odebrano łącznie 41,670 t. Najkorzystniejszą 
ofertę na opakowanie, odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych 
przedstawiła firma RAGAR z Krakowa. Łączny koszt akcji to 14 115,30 zł. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   
 
Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło-Brzyszczki. 
  
8 listopada br. zawarto umowę na remont budynku OSP Jasło-Brzyszczki. Wartość 
robót wyniesie brutto 13 500,00 zł. Zakres robót obejmuje min.: wymianę okien, 
wymianę drzwi, zamurowanie otworów w ścianach, obróbki murarsko-tynkarskie 
związane z wymianą okien, obróbka szpalet. 
  
Termin zakończenia robót objętych umową ustalono na 16.12.2016 r. 
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. 
  
  
 

Od 11 do 28 października br.  przy współpracy z Zarządami Osiedli odbywały się 
zebrania konsultacyjne z mieszkańcami na temat założeń programowych  
i finansowych oraz polityki społeczno – gospodarczej Miasta na 2017 rok. 
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. 
  
  
 

  Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
114 418 zł na opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na 
lata 2014-2020. Planowany termin opracowania Programu Rewitalizacji to I kwartał 
2017 r.  
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  Wydano 23 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

 
 Zakończono umowę nr WI.272.96.2016. Roboty modernizacyjne zaplecza 
kuchennego w Domu Ludowym w Sobniowie. Wykonawca Mariusz Czajka F.H.U. 
DEKORREM, kwota 32 841,00 zł. Protokół odbioru z dnia 28.10.2016 r.  
 
 Zakończono umowę nr WI.272.116.2016 r. z dnia 28.10.2016 r.   Roboty remontowe 
w Domu Ludowym w Sobniowie (malowanie i wyburzanie ścian, wykładzina PCV, 
układanie płytek). Wykonawca Mariusz Czajka F.H.U. DEKORREM,  kwota 7 576,80 zł. 
Protokół odbioru z dnia 28.10.2016 r.  
 
 Zakończono umowę nr WI.272.101.2016 z dnia 28.09.2016 r. Roboty remontowe  
w Domu Ludowym w Krajowicach (wykonanie zaleceń sanepidu). Wykonawca F.U.H 
„KESON” II s.c, kwota 20 516,40 zł. Protokół odbioru z dnia 31.10.2016 r. 
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 Zakończono umowę nr WI.272.128.2016 z dnia 02.11.2016 r. Roboty remontowe  
w Domu Ludowym w Krajowicach (ułożenie płytek na tarasie). Wykonawca Mariusz 
Czajka F.H.U. DEKORREM,  kwota 2 287,80 zł. Roboty zakończono, protokół odbioru z 
dnia 09.11.2016 r.  
 
  Zakończono umowę nr WI.272.95.2016 z dnia 31.08.2016 r. Remont wiat  
i zadaszeń przystanków autobusowych. Wykonawca „ALIMA”, kwota 12 897,00 zł. 
Protokół odbioru z dnia 20.10.2016 r.  

 
 Zakończono umowę nr WI.272.74.2016 z dnia 20.07.2016 r. Naprawa pęknięć płyty 
żelbetowej  w skateparku w Ogródku Jordanowskim w Jaśle. Wykonawca 
 CHEMBUD–EKO s.c., kwota 19 939,96 zł.  Protokół odbioru z dnia 28.10.2016 r.  

 
  Zlecenie nr WI.272.137.2016 z dnia 3.11.2016 r. Naprawa ogrodzenia placu zabaw 
przy Domu Ludowym w Krajowicach. Wykonawca „ALIMA”, kwota 1 079,83 zł. 
Zakończono 15.11.2016 r.  
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  Podpisanie umowy nr WI.272.135.2016 w dniu 9.11.2016 r. . Modernizacja dwóch 
witaczy Jasła. Wykonawca MGM Maria Kwaśny,  kwota 30 750,00 zł.  
 
 Trwają prace związane z przebudową ulic:  
- ul. Kaczorowy  - 112 013,04 zł                                                                                                    
- ul. Pelczara -  81 566,80 zł                                                                                                         
- ul. Pietrusa – 36 774,54 zł.                                                                                                   
Wykonawca F.H.U. Grzegorz Ligęzka, 
 

- ulic bocznych od ul. Baczyńskiego – 106 263,39 zł                                                                           
- ul. Przybyszewskiego 89 993.57 zł.                                                                                          
- ul. Za Bursą – 99 978,09 zł                                                                                      
Wykonawca P.R.D.M. Jasło.   
 
 

 Termin wykonania przebudów do 30.11.2016 r. 
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 Zawarto umowę na przebudowę ul. Starowiejskiej - koszt 30 281,37 zł i ulicy 
bocznej od ul 17-go Stycznia - koszt 16 754,57 zł. Wykonawca F.H.U. Grzegorz 
Ligęzka. 
 
 Zawarto umowę na wykonanie wynoszonego przejścia dla pieszych na ul. W. Pola 
spełniającego rolę progu zwalniającego. Wykonawca Z.P.U Alima. Termin do 
30.11.2016. Koszt 12 300, 00 zł.  
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 W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 
-uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXVIII/270/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym - działka nr ewid. 621/7 
Obręb Nr 6 – Zachód. W dniu 21.10.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 
6638/2016. 
 
-uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXXVI/626/2010 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz  m. Jasła prawa własności działki ewid. nr 478/6 położonej w Jaśle, 
Obręb Nr 17-Bryły z przeznaczeniem pod drogę. 
W dniu 21.10.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 6645/2016 (umowa 
darowizny). 
 
-uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXI/305/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych  
w Jaśle, Obręb Nr 18 –Gamrat. 
W dniu 09.11.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 7069/2016 (umowa 
darowizny) 
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26-31 października - oficjalna wizyta przedstawicieli samorządu Miasta Jasła  
w mieście Lanciano (położonym we włoskim Regionie Abruzja) oraz spotkanie  
z  Antonio Di Nunzio, wiceprezesem Włoskiej Sieci Lokalnych Agencji 
Energetycznych i M. Pupillo - Burmistrzem Miasta Lanciano. Celem spotkania - 
nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz gospodarczych pomiędzy miastami.  
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25 października- uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
 
26-29 października - wyjazd jasielskich gimnazjalistów na polsko-węgierską 
olimpiadę w Szegedzie 
 
28 października -  audit Nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością. Auditorzy  
z Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska 
przeprowadzili audit nadzoru w zakresie potwierdzenia zgodności wdrożonego SZJ  
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W wyniku przeprowadzonego 
badania auditowego potwierdzono, że realizowane przez Urząd zadania oraz 
dokumentacja opisująca System Zarządzania Jakością nadal spełniają wymagania 
ww. normy jakości. Tym samym utrzymano ważność wydanego certyfikatu jakości 
do IX. 2017 r. 
 
30 października -1 listopada  -12 tys. 870 zł zebrano podczas dwudniowej kwesty na 
rzecz ratowania zabytków jasielskiej nekropolii. Środki z tegorocznej zbiórki 
przeznaczone zostaną na renowację rzeźby figuralnej z początku XX w., znajdującej 
się na dziecięcym grobie nieznanej Zosieńki. 
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3 listopada – Jasło odwiedziła 10-osobowa grupa Żydów z  Kanady, na czele  
z głównym rabinem Centrum Żydowskiego Forest Hill w Toronto – Elie 
Karfunkelem. Celem wizyty było nawiązanie współpracy i  kontaktów opartych o 
dziedzictwo historyczne oraz przybliżenie historii Żydów w Jaśle. 
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4 listopada – IV Dyktando Regionalne „Jasielszczyzna zna polszczyznę”, 
zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu 
"Polski-Pomysłowy". Gościem specjalnym wydarzenia był Michał Rusinek . 
 

4 listopada - uroczystość wręczenia brg. Markowi Górniakowi aktu powołania na 
stanowisko komendanta PSP. 
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6 listopada - podwójny jubileusz s. Marii Józefy Gąsiewskiej, która  4 listopada 
świętowała 65. rocznicę ślubów wieczystych, natomiast 6 listopada obchodziła  
100 urodziny. Dostojnej Jubilatce gratulacje złożył burmistrz  Ryszard Pabian. 
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 7 listopada - konferencja „10 lat Deklaracji Łańcuckiej- Via Carpatia dziś, wyzwania 
na przyszłość” 
 
9 listopada -  udział w Zgromadzeniu ZGDW 
 
10 listopada - III spotkanie konsultacyjne ds. gospodarki odpadami w Krośnie 
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11 listopada - Jasielskie obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości, 
tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele oo. 
Franciszkanów. Po mszy uczestnicy, z orkiestrą na czele, przeszli do miejskiego 
parku, zatrzymując się po drodze pod tablicami upamiętniającymi Jasielski Oddział 
Związku Strzeleckiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. W parku, pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Pamięci. 
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11 listopada -  Jasielski Rajd Niepodległości  
 
12/13 listopada -  „Nocny Charytatywny Maraton Pływacki - Popłyńmy dla Kuby” 
zorganizowany przez MOSiR w Jaśle oraz KS SPEED Jasło. 
 
13 listopada - oficjalne spotkanie w Zurichu z dr Z. Kosteckim – Kierownikiem Wydziału 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bernie. 
 
14 listopada - Rzeszów,  konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu „Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego”. 
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 15 listopada -  Warszawa, odbiór Wyróżnienia „Inwestor na Medal 2016” oraz udział  
w uroczystej Gali Sportowa Polska 2016 
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15 listopada - Kraków, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec, spotkanie  
gospodarcze z niemieckimi winiarzami 
 
16 listopada - konferencja Rodzina – mądre wychowanie 
 
16 listopada - obchody Dnia Pracownika Socjalnego 
 
16 listopada - Dubiecko, konferencja regionalna PSST 
 
17 listopada - Rzeszów, spotkanie z panią Beatą Szydło, Prezes Rady Ministrów 
 
17 listopada - spotkanie informacyjne dot. drogi Jasło – Pilzno 
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18 listopada - wizyta przedstawicieli samorządu miasta Ilok na Chorwacji, której 
przewodniczył Mario Faletar – zastępca burmistrza Miasta Ilok. W spotkaniu udział 
wzięli także chorwaccy przedstawiciele środowiska winiarskiego oraz mediów. 
Wizyta w Jaśle związana była z chęcią nawiązania współpracy w zakresie turystyki  
i winiarstwa z którego coraz bardziej znane staje się Jasło. 
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19 listopada – spotkanie z panem Antonio Di Nunzio, wiceprezesem Włoskiej Sieci 
Lokalnych Agencji Energetycznych 
 
19 listopada - Skołyszyn, IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 
 
20 listopada  -  Dębowiec, uroczystości Dnia św. Ambrożego 
 



Dziękuję 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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