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Zarządzenia 

4 

 Zarządzenie Nr IV/68/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 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/69/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta 
Jasła  za 2016 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/70/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr IV/51/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  
14 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na członków 
rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/71/2017 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r.  
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 Zarządzenie Nr IV/72/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 maja 2017 r.  
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich 
nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola 
Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 11, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/73/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła 

 
 Zarządzenie Nr IV/74/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 maja 2017 r.  
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku 
mieszkaniowego. 

 
 Zarządzenie Nr IV/75/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 maja 2017 r.  
w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 
celów przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji  
w sprawach dodatku mieszkaniowego. 
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 Zarządzenie Nr IV/76/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 maja 2017 r.   
w sprawie cofnięcia udzielonego Pani Justynie Tulei upoważnienia do 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia 
majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, prowadzenia postępowania  
w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych 
sprawach decyzji, wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, 
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania  
w tych sprawach  decyzji. 

 
 Zarządzenie Nr IV/77/2017 Burmistrza Miasta Jasła   z dnia 10 maja 2017 r.  
w sprawie: odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/78/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 maja 2017 r.  
w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej  w celu oceny prac konkursowych  
i wyłonienia zwycięzców w II edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło 
FOTOEye” w 2017 r. organizowanego przez Miasto Jasło. 
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 Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 
2017 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej.   

 
 Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: 
powołania Lokalnego Zespołu Programowego w celu opracowania projektu 
„Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła  na lata 2018-2020”. 
 

 Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2017 r.  
w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie miasta Jasła. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 

28 kwietnia br. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XLIV/452/2017 z dnia 

24 kwietnia 2017 r. zawarto umowy z Komendą Wojewódzką Policji na 

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz remontu bramy wjazdowej 

dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Łączna wartość funduszu wsparcia policji 

wynosi 10 000 zł.  

Zgodnie z zawartymi umowami wykorzystanie środków finansowych należy 

rozliczyć w terminie do 30.11.2017 r. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi 

na rachunek Miasta Jasła w terminie do 15.12.2017 r. 
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 Wydano 4 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.  

 18 kwietnia br. umowa WI.272.29.2017 na wykonanie remontu nawierzchni ul. 
Pietrusa w Jaśle, kwota – 54.000,00 zł, termin – 30.04.2017 r., wykonawca – 
Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 

 26 kwietnia br. zlecenie WI.272.30.2017 na wykonanie remontu schodów 
domu ludowego w Niegłowicach, kwota – 2.660,32 zł, termin – 2.05.2017 r., 
wykonawca – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROMAX” Robert 
Pastwa 

 28 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej miasta Jasła” dotyczącą Szkoły 
Podstawowej nr 2: kwota: 1.844.878,11 zł, wykonawca – Zakład Remontowo-
Budowlany Józef Smyda. 
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 28 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej miasta Jasła” dotyczącą budynku Urzędu 
Miasta Jasła: kwota: 2.599.472,64 zł, wykonawca – ECORESBUD. 

 5 maja br. podpisano umowę na bieżące remonty ulic, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Jasła: kwota: 153.934,50 zł, wykonawca: Firma Handlowo – 
Usługowa Grzegorz Ligęzka.  

 8 maja br. podpisano umowę na „Modernizację energetyczną budynków 
użyteczności publicznej miasta Jasła” dotyczącą Szkoły Podstawowej nr 4  
w Jaśle, kwota: 2.674.465,49 zł, wykonawca – Zakład Usługowo-Handlowy 
BUD-MAL Andrzej Wanat. 
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Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach 
Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” złożony w ramach 
działania 9.2 RPO WP 2014-2020 uzyskał dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

     - Koszt całkowity projektu wynosi : 2 975 615,15 PLN 

     - Kwota dofinansowania wynosi: 2 826 834,39 PLN 

     - Kwota wkładu własnego: 148 780,76 PLN 

Łącznie projektem objętych jest: 

- 6 gmin powiatu jasielskiego; 

- 14 szkół, w tym 7 gimnazjów i 7 szkół podstawowych; 

- 177 nauczycieli, w tym 46 nauk przyrodniczych; 

- 1400 uczniów. 
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Zakres rzeczowy projektu to szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, zakup wyposażenia do pracowni szkolnych- komputery, pomoce 

dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, budowa  

i modernizacja sieci bezprzewodowej w szkołach. 

- w dniu 26 kwietnia 2017 r. podpisano w Rzeszowie w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy umowę o dofinansowanie projektu, 

- w dniu 11 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z wójtami i koordynatorami 

gminnymi w celu rozpoczęcia działań w projekcie, 

-  utworzono biuro projektu, w którym zatrudniono 2 pracowników, 

-  trwają przygotowania dokumentacji do zadań projektowych. 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXVII/376/2016 w sprawie odpłatnego nabycia 

na rzecz Miasta Jasła  nieruchomości  położonych w Jaśle obręb Nr 18 – Gamrat.  

W dniu 25 kwietnia 2017 r. zawarto akt notarialny Rep. A Nr 2223/2017 w sprawie 

nabycia prawa użytkowania wieczystego działki ewid. nr 3/230 oraz akt not.  

Rep. A Nr 2230/2017 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek 

ewid. nr 3/262 i 3/246. 
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24 kwietnia - Szpital Specjalistyczny w Jaśle, uroczyste przekazanie aparatu  
RTG-ramię C (Miasto Jasło przekazało dotację w wysokości – 180 tys. zł, całkowity 
koszt – 385 tys. zł) 
 
26 kwietnia - Rzeszów Urząd Marszałkowski, Gala Harcerskiego Wolontariatu 
 
26 kwietnia - powołanie Miejskiej Rady Sportu 
 
27 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
 
 
 
 
 
29-30 kwietnia - Wystawa psów rasowych 
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5-7 maja – udział przedstawicieli  jasielskiego  
samorządu w uroczystościach  
w partnerskim mieście Makö 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 maja  – mszą świętą na rynku rozpoczęły się trzeciomajowe obchody w Jaśle. 
Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 lecie uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, a w parku miejskim odbył się koncert pieśni patriotycznych 
 
9 maja- uroczyste obchody Tygodnia PCK 
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9 maja   -   XXVI Turniej Wiedzy o Jaśle 
 
10 maja - Rada Nadzorcza TBS ABK 
 
10 maja - 40 Ogólnopolski Turniej BRD- finał powiatowy 
 
11 maja - Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego 
 
12 maja - uroczystości Dnia Strażaka 
 
12 maja  - Noc Muzeum  
 

13 maja - Mistrzostwa Polski Masters Judo  

14 maja - „Moto-majówka” na Kwiatowej 



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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