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 Zarządzenie Nr IV/103/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2017 r.  
w sprawie: potwierdzenia zajmowania przez dyrektora dotychczasowego Gimnazjum 
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle funkcji  
wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle. 

 
 Zarządzenia Nr IV/104/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/105/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lipca 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. 
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 Zarządzenie Nr IV/106/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lipca 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 
 
 Zarządzenie Nr IV/108/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej.  
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 Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 lipca 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 „Modernizację ulicy Prusa w Jaśle- kanalizacja deszczowa” oraz  
do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: 
powołania Komisji ds. likwidacji wyposażenia i sortów mundurowych funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lipca 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: „Remont ulicy Ulaszowice w Jaśle na odcinku od skrzyżowania  
z ulicą Skalną do skrzyżowania z ulicą Witosa”. 
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 Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie:  
powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 55/2017  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko ds. obsługi Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Urzędzie Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle, 
stanowiącego własność Miasta Jasła. 
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  Wydano 25 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.  

 
  28.06.2017 r. umowa WI.272.56.2017 na przeprowadzenie remontu  

ul. Mendysa. Wykonawca Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew 
Jagodziński. Kwota brutto – 13.600,00 zł, termin realizacji – 07.07.2017 r.  

 
  05.07.2017r. umowa WI.272.62.2017 na „przebudowę chodnika przy  

ul. Baczyńskiego”. Wykonawca „ROMAX” Robert Pastwa, 38-207 Przysieki 18A. 
Kwota brutto – 47.899,83 zł, termin realizacji: 11.08.2017 r.  
 

  07.07.2017r. umowa WI.7021.10.60.2017 na wykonanie projektów 
budowlanych oświetleń następujących ulic w Jaśle: ul. ks. Konarskiego, ul. 
Wiśniowa i ul. Bryły. Wykonawca Usługi Projektowe „EL-IN” Antas Stanisław. 
Kwota brutto – 10.200,00 zł. Termin realizacji – 20.11.2017 r.  
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12.07.2017 r. umowa WI.7013.61.2017 na wykonanie „Koncepcji wariantowej 
uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na osiedlu Sobniów  
w rejonie ulic: Łąkowej, Floriańskiej i Bławatnej w Jaśle”. Wykonawca 
Projektowanie i nadzór sieci i instalacji sanitarnych - Andrzej Walczyk.  
Kwota brutto – 14.000,00 zł. 

 

Umowa WI 7013.63.2017 na remont kanału deszczowego na ul. Sokoła i ul. 
Czackiego w Jaśle. Wykonawca ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha, ul. Wojska Polskiego 
38, 38-200 Jasło. Kwota brutto: 5.900,00 zł. 
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 10.07.2017r. umowa WI.272.64.2017 na wykonanie projektu „Budowa 
parkingu przy ul. Gądki w okolicy kładki nad rzeką Wisłoką”. Wykonawca A-14 
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe Andrzej Olszowski. 
Kwota brutto – 40.000,00 zł.   

 24.07.2017r. umowa WI 272.65.2017 na „Remont ul. Ujejskiego w Jaśle na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Szopena do skrzyżowania z ul. 
Wincentego Pola”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót – Drogowo – 
Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota brutto – 128.986,41 zł. 

 Zlecenie WI.272.66.2017 na „Montaż witryny dla bankomatu w UM Jasło”. 
Wykonawca „P. W. Beta” S.C. Kwota brutto – 2.829,00 zł. 

 Zlecenie WI.272.67.2017 na dostosowanie wiaty przystankowej do chodnika 
na osiedlu Gamrat w Jaśle. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa, 38-207 
Przysieki 18A. Kwota brutto – 1.230,00 zł 

 



Zadania realizowane 
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 Konkurs fotograficzny – Jasło FOTOEye” 

Do czerwcowego etapu konkursu fotograficznego Jasło FOTOEye zgłoszono  

60 zdjęć. Nagrodę miesiąca (100 zł) w konkursie na „Zdjęcie czerwca” otrzymał 

Grzegorz Frączek, autor zdjęcia pt. „Jasło – klimat do sportu”. Tytuł najlepszego 

"Zdjęcia czerwca", zdaniem Internautów zdobyło zdjęcie pt. „Most zakochanych”, 

autorstwa Grzegorza Frączka, które w głosowaniu internetowym otrzymało 

największą liczbę głosów. 



Zadania realizowane 
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  Od 18 do 22 lipca w budynku kina Syreny, w 
części obiektu dedykowanej Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej powstawało niezwykłe 
dzieło – fresk z motywami miejskimi 
wykonywany tradycyjną techniką malowania. 
Autorami dzieła byli plastycy jasielscy z grupy 
Plaja. Nad całością czuwał włoski mistrz fresku – 
Vico Calabrò wraz z Wiolettą Lewandowską 
prowadzącą w Polsce warsztaty i szkołę fresku.  

 

 Trwają prace remontowe i konserwacyjne 4 
zabytkowych nagrobków zlokalizowanych na 
Starym Cmentarzu w Jaśle. Prace potrwają do 
30.10.2017 r. 
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 Do połowy sierpnia mają rozpocząć się prace przy zabytkowej kapliczce Matki 
Bożej zlokalizowanej u zbiegu ulic Jagiełły, PCK i Bednarskiej. Trwają ostatnie 
formalności związane z podpisaniem umów z organami udzielającymi dotacji. 
Właściciele obiektu przeznaczają na cel remontu samej kapliczki dotacje 
uzyskane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

 

 Miasto Jasło wspólnie ze Społecznym Komitetem Renowacji Zabytków Starego 
Cmentarza w Jaśle rozpoczęło działania zmierzające do przywrócenia 
estetycznego wyglądu obiektowi grobowemu rodziny Metzgerów na Starym 
Cmentarzu w Jaśle, w którym ustalono obecność 4 pochówków w tym 
najprawdopodobniej burmistrza miasta Jasła przełomu XIX i XX w. Alojzego 
Metzgera. Miasto Jasło zleciło opracowanie dokumentacji remontu i renowacji 
nagrobka. Prace zaplanowane zostaną na rok 2018 uwzględniając wysokość 
środków posiadanych i pozyskanych przez Miasto na ten cel. 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLIII/443/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej  w Jaśle, obręb Nr 10 – 

Sobniów. 6 lipca br. zawarto akt notarialny sprzedaży działki ewid. nr 220/15 o 

pow. 0,0061 ha na rzecz osoby fizycznej (na poprawienie warunków 

zagospodarowania  działki budowlanej). 
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27 czerwca - Warszawa, konferencja Pakiet dla średnich miast. Nowe podejście, 
nowe możliwości 

 

28 czerwca - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPGK 

 

28 czerwca - Zgromadzenie TBS-ABK  
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28 czerwca -  90 uczniów jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało 
nagrody i stypendia za rok szkolny 2016/2017. Wyróżnienia te przyznawane są na 
podstawie przyjętego przez Miasto Jasło „Lokalnego Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle”.  
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29 czerwca - Kraków, uroczystości z okazji 241. rocznicy niepodległości USA 
 

3 lipca - posiedzenie  Rady Nadzorczej MPGK 
 

6 lipca - spotkanie z mieszkańcami Górki Klasztornej 
 

7-8 lipca -  zawody w kolarstwie BMX 
 

8 lipca - spotkanie z uczestnikami Eventu Geocachingowego  
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10 lipca - Rzeszów, podpisanie umowy dotyczącej budowy odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 w Jaśle 
 

13 lipca  - Starostwo Powiatowe w Jaśle, spotkanie ws. uruchomienia połączenia 
kolejowego SKPL Jasło-Gorlice 
 

14 lipca - Starostwo Powiatowe w Jaśle, II posiedzenie Zgromadzenia  
Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 
 

14 lipca - Kraków, obchody Święta Narodowego Francji 
 

15 lipca - Dzień Trzeźwości 
 

16 lipca - Ujazd,  VI edycja Zawodów Wędkarskich. Do rywalizacji stawiło się  
37 zawodników, 12 w kategorii juniorów i 25 seniorów. Zawody zorganizowały 
Zarządy Jasielskich Kół PZW przy wsparciu finansowym Miasta Jasła.  
 

19 lipca - obchody Święta Policji  
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27 lipca - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
28 - 29 lipca - Targi Miast Partnerskich  połączone z otwarciem Centrum Informacji 
Turystycznej i  Kulturalnej . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 lipca - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Męskiej. W turnieju uczestniczyło 36 par 
zawodników. 



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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