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od   27 lutego do 27  marca  

2017 roku 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/43/2017 Burmistrza  Miasta Jasła z 28 lutego 2017 r.  
w sprawie: udzielenia  dotacji  na wsparcie realizacji zadania publicznego (zadanie pn. 
„Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Roku Jubileuszowym 2017”) 

 
 Zarządzenie Nr IV/44/2017 r.  Burmistrza Miasta  Jasła z 28 lutego 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/45/2017 r. Burmistrza Miasta Jasła z 2 marca 2017 r.   
w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego (zadanie pn. 
organizacja ”Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę”). 

 
 Zarządzenie Nr IV/46/2017 r.  Burmistrza Miasta Jasła z 7 marca 2017 r.  
w sprawie: cofnięcia  udzielonego upoważnienia pani Monice Tarabie do 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów przyznania dodatku 
mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 
wydane Zarządzeniem Nr IV/27/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lutego 2015 r.   
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oraz cofnięcie upoważnienia pani Monice Kosztyle do przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego wydane 
Zarządzeniem Nr IV/151/2015  Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 12 listopada 2015 r. 
 
 Zarządzenie Nr IV/47/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 8 marca 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/48/2017 Burmistrza Miasta  Jasła z dnia  z 10 marca 2017 r.  
w sprawie: zarządzenia wyborów dodatkowych do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/49/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 14 marca 2017 r.  
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas  
I publicznych klas podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Jasło, na rok szkolny 2017/2018. 
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 Zarządzenie Nr IV/50/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 14 marca 2017 r.  
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok 
szkolny 2017/2018. 
 
 Zarządzenie Nr IV/51/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 14  marca 2017 r.  
w sprawie: wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych 
jednoosobowych spółek Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie  Nr IV/53/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2017 r.  
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr IV/168/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 
grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła ze 
zmianami. 
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 Zarządzenie Nr IV/54/2017  Burmistrza Miasta Jasła z 21 marca 2017 r.  
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, pobieranych  przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Jasło oraz form i specjalności kształcenia, na które przysługuje 
dofinansowanie na rok 2017. 
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 Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 3 marca 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: „Nasadzenie i pielęgnację 
roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła” oraz do badania  
i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w rybie przetargu nieograniczonego na: „ Modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła” realizowaną w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków, oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr  15/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2017 r.  
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 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: „Ubezpieczenie majątku  
i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 
kultury” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 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: „Kompleksowe utrzymanie 
zieleni w centrum miasta Jasła” oraz do badania i  oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 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: „Utrzymanie zieleni na 
pozostałych terenach Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 2017 r.   
 zmieniające zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 16 marca 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: „Mechaniczne oczyszczanie 
nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, w okresie letnim” 
oraz do badania i oceny ofert 
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 Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 16 marca 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: „Kompleksowe utrzymanie 
chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych” oraz do badania  
i oceny ofert. 
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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. 
  
 Decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 projekt pn. „W Karpaty w inne klimaty. 
Transgraniczna oferta turystyczna Jasło - Humenne” został zatwierdzony do 
realizacji. 
 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Humenne. 
Zakres rzeczowy projektu:  
1. Budowa drogi dojazdowej do punktu widokowego wraz z utwardzeniem terenu 
pod parking dla samochodów osobowych. 
2. Oznakowanie trasy nordic walking. Umieszczenie tablicy informacyjno-
edukacyjnej ścieżek rowerowych i ćwiczeń nordic  walking.  
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3. Działania miękkie m.in.: organizacja targów turystycznych, warsztatów, wykonanie 
materiałów promocyjnych, organizacja imprez promujących wspólny obszar jako cel 
turystyczny. 
  
Koszt całkowity:    88 543,07 Euro,  
w tym Miasto Jasło:  62 432,63 Euro  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  75 261,60 Euro,  
                                         w tym Miasto Jasło:  53 067,73 Euro 
Budżet Państwa:   5 732,67 Euro,  
w tym Miasto Jasło:   3 121,63 Euro 
Wkład własny:    7 548,80 Euro,  
w tym Miasto Jasło:  6 243,27 Euro  



 
Zadania realizowane  
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 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 
 
 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 
 
  Podejmowano działania związane z trwającymi do 29.03.2017 r. konsultacjami 
społecznymi projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020. 
Konsultacje odbywają się w kilku formach. Jedną z nich było otwarte spotkanie 
konsultacyjne z interesariuszami, umożliwiające omówienie i ocenę projektu GPR dla 
Jasła na lata 2014 - 2020, które odbyło się 14 marca br. w sali multimedialnej 
Jasielskiego Domu Kultury. Po spotkaniu odbył się spacer studyjny. Jedno i drugie 
prowadzili eksperci z Biura Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach. 

 
  Dokonano uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym. 



Zadania realizowane 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
20 marca 2017 roku w JDK odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta 
Jasła. Organizatorem turnieju był Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Jaśle wraz z Burmistrzem Miasta Jasła, Państwową Strażą Pożarną i Jasielskim Domem 
Kultury.  



Zadania realizowane 
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Ochrona Środowiska 
 Przeprowadzono przetargi na: 
- Kompleksowe utrzymanie zieleni w centrum Miasta Jasła 
- Utrzymanie zieleni na pozostałych terenach Miasta Jasła 
 

Podpisano umowę na świadczenie usług w zakresie nasadzenia i pielęgnacji roślin 
jednorocznych i wieloletnich na terenie Miasta Jasła. Wartość umowy to 79 812,00 zł. 
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 Ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące  remonty ulic – otwarcie  
30.03.2017  r.  
  
  Wysłano zapytanie ofertowe (do trzech firm) na wykonanie ronda na 
skrzyżowaniu ulic Krasińskiego- Szkolna. Termin składania ofert do 24.03.2017 r. 
  
 Utwardzono  nawierzchnie na ulicach M. Reja, ulicy bocznej od  3-go Maja, (tzw. 
„na kratę”),  ul. Prusa, ul. Pietrusa (kwota 21.550 zł). 
  
 Prowadzona jest na bieżąco likwidacja pozimowych uszkodzeń  
w nawierzchniach ulic z zastosowaniem masy „na zimo”.  
  
 W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę do sprzątania jezdni po 
okresie zimowym 



Inwestycje i remonty 
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  Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Kompleksowe utrzymanie chodników, 
ciągów pieszych”. 
  
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na  „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni 
ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, w okresie letnim”. 
  
 Wydano 13 decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, lokalizacje 
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 
  
 



 
Realizacja uchwał  

 

23 



Realizacja uchwał 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 
 
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXIX/393/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz   Miasta Jasła prawa własności działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 15 – 
Żółków,  obejmujących działki ewid. 293/3, 293/5, 292/4, 292/16, 292/21.   
W dniu 14.03.2017 r. zawarto akt notarialny (umowa darowizny). 
   

 



 
Spotkania i wydarzenia  
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28 Lutego -  posiedzenie Rady Seniorów 
 
1 marca - Rzeszów,  XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
 
1 marca -   obchody Narodowego  
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 marca -  uroczyste posumowanie konkursu matematycznego im.  H. Steinhausa 
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3 marca - w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Muzeum Regionalnym w Jaśle odbyło się uroczyste wręczenie Patentów 
Oficerskich oraz Odznaki Pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. 
Uroczystego wręczenia aktów mianowania dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie – płk dr inż. Mariusz STOPA.W obchodach uczestniczył 
burmistrz Ryszard Pabian. 



Spotkania i wydarzenia 
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4 marca – uroczyste otwarcie Podkarpackiego Centrum Sportów Walki. Prace 
budowlane rozpoczęły się końcem października 2015 roku, a zakończyły się w lutym 
br. Otwarcie nowego obiektu odbyło się podczas VII Międzynarodowych Otwartych 
Mistrzostw Miasta Jasła w Judo. Całkowita wartość zadania wyniosła: 5,2 mln zł,  
z czego dofinansowanie otrzymane od Ministra Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej było na poziomie 33 proc. 
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9 marca  - Rada Społeczna Szpitala 
 
11 marca  -  Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP RP Jasło-Niegłowice  
 
14 marca  -  konsultacje społeczne GPR 
 
15 marca - Rzeszów,  Urząd Marszałkowski, pierwsza  wojewódzka debata 
inauguracyjna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” 
 
16 marca - Rzeszów Urząd Miasta, debata Udział  samorządu terytorialnego  
w realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju 
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17 marca - nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji złożyli 
ślubowanie. Przewodniczącą Rady została Wiktoria Gomuła, Marlena Krygowska  
i Zuzanna Powtak objęły stanowiska wiceprzewodniczących, a Aleksandra Bajorek - 
sekretarza.  
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20 marca - Rzeszów, XXXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Konferencja 
Regionalna PSST  
21-22  marca  - Serock, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich 
22 marca  - Zgromadzenie ZGDW 

23 marca - finał plebiscytu na 
„Najpopularniejszego sportowca 
Podkarpackiego Trójmiasta”.  
W tym roku na miejscu 6 znalazł się 
Tomasz Dziobek (JKS Czarni Jasło),  
a na miejscu 8 Katarzyna Marcisz 
(UKS MOSiR Jasło – siatkówka).  



Spotkania i wydarzenia 
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23 - 24 marca - XII Ogólnopolski 
Konkurs Młodych Instrumentalistów 
im. Stefanii Woytowicz,  

24 marca  -  udział w Dniach Przyjaźni Polski-Węgierskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
 
25 marca - 40-lecie Jasielskiego Klubu KYOKUSHIN KARATE 



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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