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Zarządzenia 

4 

 Zarządzenie Nr IV/9/2017 Burmistrza  Miasta Jasła z dnia 24 stycznia 2017 r.  
w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/10/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 stycznia 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasłą na 2017 r.  
 
 Zarządzenie Nr IV/11/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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/12/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/13/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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/14/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 

 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/15/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/16/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi  Przedszkola Miejskiego Nr 9 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/17/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/18/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
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 Zarządzenie Nr IV/19/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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/20/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/21/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
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 Zarządzenie Nr IV/22/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/23/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich 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. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/24/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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/25/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/26/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/27/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2017 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. 
 
 Zarządzenie Nr IV/28/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz  zmiany planu finansowego 
zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/29/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 stycznia 2017 r.  
w sprawie: wyboru ofert i przekazania środków dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2017 roku. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/30/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 lutego 2017 r.  
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na 
terenie Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/31/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lutego 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/32/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego w celu opracowania rocznych raportów  
z realizacji  działań określonych w  „Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla 
Miasta Jasła na lata 2013-2018”. 

 
 Zarządzenie Nr IV/33/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych 
świadczenia z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/34/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach 
jednorazowego świadczenia  z wyłączeniem wydawania w tych sprawach  decyzji. 

 
 Zarządzenia Nr IV/35/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach  jednorazowego 
świadczenia z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 

 
 Zarządzenie Nr IV/36/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 lutego 2017 r.   
w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie  
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 
kultury w Jaśle w 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/37/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 lutego 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/38/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 lutego 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na 
realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Finansowanie programów 
terapeutycznych dla osób dorosłych, młodzieży, ofiar i sprawców przemocy domowej 
uzupełniających ofertę świadczeń zdrowotnych NFZ oraz świadczeń o charakterze 
profilaktycznym i psychoterapii uzależnień dla dzieci i młodzieży”. 

 
 Zarządzenie Nr IV/39/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 lutego 2017  r.  
w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierowników działania w zakresie 
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta Jasła w 2017 
roku. 

 
 Zarządzenie Nr IV/40/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lutego 2017 r. w 
sprawie: przyznania stypendiów w 2017 r. o którym mowa w uchwale N XV/131/2011 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowrzechnianiem kultury. 



Zarządzenia 
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  Zarządzenie Nr IV/41/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lutego 2017 r.  
w sprawie: przyznania stypendiów w 2017 r. o których 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. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr  5/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  26 stycznia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji konkursowej  w celu zaopiniowania złożonych ofert  
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym, które mogą być 
dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2017 roku. 
 
 Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania i wyboru ofert 
na zadanie „Utrzymanie studni publicznych na terenie miasta Jasła w 2017 r.” 

 
 Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lutego 2017 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 odpadami komunalnymi z terenu 
Miasta Jasła w okresie 01.03-30.04.2017 r.” oraz do badania i oceny ofert. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr  10/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż 
działki ewidencyjnej 3221/17 położonej w Jaśle Obręb 23- Warzyce. 



Ważne informacje 
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  Ważne informacje 
 

 

19 

  1 marca br. rozpocznie się akcja bezpłatnego elektronicznego znakowania 
(czipowania) psów, których właściciele mieszkają na terenie Miasta Jasła. 
Akcja będzie prowadzona przy współpracy z kilkoma jasielskimi gabinetami 
weterynaryjnymi oraz Międzynarodową Bazą Danych SAFE-ANIMAL. 
Akcja będzie prowadzona do wyczerpania czipów (1000 szt.) Koszt akcji: 30000 zł. 

 



Zadania realizowane 
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 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 
 
 Nawiązano wstępne rozmowy z panem Karolem Biernackim - Konsulem 
Generalnym RP w Segedynie w sprawie ulokowania w naszym mieście Bramy 
Seklerskiej (Seklerzy – górale z Siedmiogrodu).  

 
 Pod patronatem Radcy Ambasady RP w Bernie (Szwajcaria) przystąpiono do 
działań mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jasielskimi 
środowiskami winiarskimi i winiarzami ze Szwajcarii.  
 
 Strategia Wizerunkowa Jasła – promocja gospodarcza miasta 
Prowadzono działania wspierające zapoczątkowanie współpracy gospodarczej 
przedsiębiorców jasielskich z branży spożywczej z firmami włoskimi (opracowano 
analizy rynkowe, przetłumaczono je na j. włoski, przedstawiono propozycję strony 
włoskiej). 



Zadania realizowane 
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 Promocja proinwestycyjna miasta 
Poinformowano potencjalnych inwestorów, którzy wcześniej wykazywali 
zainteresowanie działkami miejskimi, o ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Jasła 
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o powierzchni 0,5 ha zlokalizowanej  
w TSSE Euro park „Wisłosan”.  
 
 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 
Współpracowano z Biurem Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic w celu opracowania 
ostatecznego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 
uwzględniającego zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1777), Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014 – 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. opracowanych przez Ministra Rozwoju oraz 
Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 (Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.). Uczestniczono w posiedzeniach Jasielskiego  



Zadania realizowane 
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Obywatelskiego Forum do spraw przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Jasła na lata 2014-2020. W dniu 20.02.2017 r. ogłoszono przeprowadzenie 
konsultacji społecznych, które odbędą się od dnia 28.02.2017 r. do dnia  
29.03.2017 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trzech formach: 
 
- zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,  
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,  
 

- otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami, 
 

-  spaceru studyjnego. 
 



Inwestycje i remonty 
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Inwestycje i remonty 
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 14.02.2017 r. ogłoszono przetarg na modernizację energetyczną budynków 
użyteczności publicznej.  
 
  21.02.2017 r. ogłoszono przetarg na nasadzenia i pielęgnację roślin jednorocznych 
i wieloletnich na terenie miasta Jasła.  
 
 Przygotowano specyfikację na przeprowadzenie przetargu na bieżący remont ulic. 
 
 Złożono trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę 170.477,73 zł  
o dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na 
finansowanie zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do  
gruntów rolnych”. 
 
 Wykonano oświetlenie na ulicy Łąkowej (1 szt.) 

 
 Wydano 17 decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 



Realizacja uchwał 
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Realizacja uchwał 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXVII/376/2016 w sprawie odpłatnego nabycia na 
rzecz  Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 18 – 
Gamrat,  obejmującej działkę ewid. 3/284.  W dniu 22.02.2017 r. zawarto akt 
notarialny (umowa sprzedaży). 
 

 
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXIII/342/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, Obręb Nr 8 – 
Centrum.   W dniu 22.02.2017 r. zawarto  akt notarialny  (umowa sprzedaży). 
  

 



Spotkania i wydarzenia 
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Spotkania i wydarzenia 
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24 stycznia  -  Rzeszów, uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne w Filharmonii 
Podkarpackiej 
25-26 stycznia - IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu  
  



Spotkania i wydarzenia 
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26 stycznia - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
30-31  stycznia - podsumowanie akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2016” . 
W grudniu na terenie Jasła przeprowadzona została zbiórka darów rzeczowych  
w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 
2016”. Podczas akcji, którą koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Jaśle, udało się zebrać 1389,75 kg darów.  
 



Spotkania i wydarzenia 
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31 stycznia - ponad 80 osób - przedstawicieli osiedli, stowarzyszeń, organizacji   
i przedsiębiorców - uczestniczyło w spotkaniu poświęconym planowanej rewitalizacji 
Jasła, zorganizowanym w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014-2020”. Spośród przybyłych wybrane 
zostało forum konsultacyjne, którego zadaniem będzie opiniowanie i konsultowanie 
głównych działań przygotowywanego programu rewitalizacji. 
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1 lutego - w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie nowych połączeń kolejowych między 
Jasłem a Krakowem oraz wakacyjnych połączeń Jasło-Krynica. Wykonawcą połączeń miałyby 
zostać Koleje Małopolskie. W wyniku rozmów ustalono, że nowe połączenia Jasło – Kraków 
mogłyby zostać uruchomione wraz z początkiem roku akademickiego (październik 2017 r.).  
W przypadku wakacyjnej linii do Krynicy, jej uruchomienie zależne od zainteresowania 
mieszkańców Jasła i okolic. 
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1 lutego- posiedzenie komisji dotyczącej współpracy miasta Jasła z miastem Krosnem  
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
3 lutego -  narada  roczna w Policji 
 
7 lutego -  Rzeszów, Urząd Marszałkowski spotkanie ws. planu gospodarki odpadami 
 
9 lutego - podsumowanie XXII konkursu fotograficznego „ Jasło – Moje Miasto ”. Tematem 
tej edycji prac fotograficznych był „Widok z okna …”. 
 
10- 11 lutego - oficjalna wizyta delegacji Agencji Rozwoju Uzdrowiska Truskawiec – Miasta 
Partnerskiego Jasła. 
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13 lutego -   podsumowanie sezonu zimowego (narciarstwo biegowe) 
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16 lutego - JDK,  koncert noworoczny- Rada Seniorów 
 
20 lutego - Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, uroczyste podpisanie listu intencyjnego  
w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności 
 
21 lutego - Rzeszów, posiedzenie Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na 
Środowisko. Celem spotkania będzie wydanie opinii do raportu o oddziaływaniu na 
środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, 
adaptacja istniejących obiektów pod potrzeby zakładu przetwarzania zużytych opon  
i gumy”  
 
22 lutego - Dzień Języka Polskiego- Dbamy o naszą małą Ojczyznę połączone z kampanią 
Cała Polska czyta dzieciom 

http://www.jaslo.pl/sites/default/files/field/image/img_6915.jpg


Dziękuję za uwagę 
Urząd Miasta w Jaśle   |   ul. Rynek 12   |   38-200 Jasło 
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