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 Zarządzenie Nr IV/56/2017 Burmistrza  Miasta Jasła z 29 marca 2017 r. w sprawie 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych 
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów, a także liczbę punktów  możliwą do 
uzyskania za poszczególne kryteria. 

 
 Zarządzenie Nr IV/57/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie: podania do publicznej widomości kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2017/2018 do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło  oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do 
uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
tych szkół. 
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 Zarządzenie Nr IV/58/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2017 r.   
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2016 r.  
 
 Zarządzenie Nr IV/59/2017 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania  za 2016 r.  z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto 
Jasło. 
 
 Zarządzenie Nr IV/60/2017 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 
 
 Zarządzenie Nr IV/61/2017 Burmistrza Miasta  Jasła z dnia 31 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. 
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 Zarządzenie Nr IV/62/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 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/63/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 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/64/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 kwietnia 2017 r.  
w sprawie:  przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 3 w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr  IV/65/2017 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 13 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: ustalenia zasad powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle oraz 
ustalenia regulaminu jej działania. 

 
 Zarządzenie Nr IV/66/2017 Burmistrza Miasta  Jasła z dnia 19 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/67/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: ogłoszenia II edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło 
FOTOEye” w 2017 r. 
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 Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Jasła z 30 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: „Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta 
Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków  udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
terenu Miasta Jasła w okresie 01.05-31.12.2017 r.” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 5 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy  
ul. Mickiewicza w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2017 r. 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.   
 
 Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle, 
stanowiącego własność Miasta Jasła. 



Ważne informacje 
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Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 5 kwietnia br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 1.05. – 
31.12.2017r. Została złożona jedna oferta firmy PHU EKOMAX. Wartość oferty 
brutto 3 634 934,40 zł. 
  
Kultura 
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu przyznał 
Miastu Jasło dotację na 2017 rok w wysokości 10.000 zł na  prace remontowo-
konserwacyjne 3 zabytkowych nagrobków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu  
w Jaśle: 
- śp. Jana Chrapińskiego,  
- śp. Franciszki z Ferembergów de Kruk, pr. voto Iwanickiej, sec. Bilskiej,  
- śp. Tomasza Kornelli 
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 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 
 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 

1)Podpisano aneks do umowy z Biurem Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic. 

2)Zakończono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Jasła na lata 2014-2020.  

3)Współpracowano z Biurem Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic w zakresie 
opracowania Raportu z Konsultacji Społecznych oraz wprowadzenia zmian do 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 wynikających  
z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opinii uzyskanych od instytucji 
określonych w ustawie o rewitalizacji. 

4)W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków 
zewnętrznych, uczestniczono w szkoleniu dot. wdrażania Programu Rewitalizacji. 
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Ochrona Środowiska 
 
 Dokonano nasadzeń jednorocznych roślin ozdobnych pierwszego rzutu na terenie 
Miasta Jasła 

 
 Podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania 
terenów zielonych Miasta Jasła  
 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 17 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.  

 30.03.2017r. umowa WI.272.22.2017 na przeprowadzenie cząstkowych 
remontów masą asfaltową „na zimno” nawierzchni, kwota – 28.963,99 zł, 
termin – 15.04.2017r., wykonawca – Alicja Maciocha. 

 10.04.2017r. umowa WI.272.26.2017 na wykonanie remontu dróg 
osiedlowych w Jaśle, kwota – 35.360,00 zł, termin – 30.04.2017, wykonawca – 
Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 

 20.04.2017r. umowa WI.272.27.2017 na prowadzenie obsługi i bieżącej 
konserwacji fontanny na płycie Rynku, kwota – 7.380,00 zł, termin – 
01.05.2017 – 31.10.2017, wykonawca – „AUTOMATIC” Sławomir Jeleń. 
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 20.04.2017r. umowa WI.272.28.2017 na prowadzenie obsługi i bieżącej 
konserwacji fontanny na płycie Rynku, kwota – 8.856,00 zł, termin – 01.05.2017 
– 31.10.2017, wykonawca – „AUTOMATIC” Sławomir Jeleń. 

 14.04.2017r. rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację infrastruktury sportowej 
w Jaśle”. Kwota – 818.450,12 zł, wykonawca – ADA – LIGHT  
Sp. z o.o. 

 7.04.2017r. rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację energetyczną budynków 
użyteczności publicznej miasta Jasła”: 

a) Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle: kwota: 2.674.465,49 zł, wykonawca – Zakład 
Usługowo – Handlowy BUD-MAL Andrzej Wanat 

b) Szkoła Podstawowa nr 11: kwota 802.937,18 zł, wykonawca – Zakład 
Remontowo – Budowlany Józef Smyda 

c) Zespół Szkół Miejskich nr 5: kwota: 2.114.420,58 zł, wykonawca – Centrum 
Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM Stanisław Markiewicz 

d)  Budynek siłowni MOSIR oraz budynek techniczno-administracyjny MOSIR: 
kwota 1.041.198,64 zł, wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany  J. Smyda 
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 13.04.2017 otworzono oferty na nie rozstrzygnięte w 1-wszym przetargu części:  
 

a)Szkoła Podstawowa nr 2: kwota: 1.844.878,11 zł, wykonawca – Zakład 
Remontowo – Budowlany Józef Smyda 
b)Urząd Miasta Jasła: kwota: 2.599.472,64 zł, wykonawca – ECORESBUD 
 
 15.04.2017r. podpisano umowy na kompleksowe utrzymanie zieleni: 

 
a)w centrum miasta: kwota: 53.174,43 zł, wykonawca: Zakład Usługowy 
Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek 
b)oraz na pozostałych terenach miasta Jasła: kwota: 27.648,00 zł, wykonawca: 
Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek 
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 Podpisano umowy na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic w okresie 
letnim, kwota: 3.148,58zł (195.944,00 zł za sezon przy założeniu: 
800km/miesiąc), wykonawca: P.H.U. EKOMAX.  

 Podpisano umowy na kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, 
placów i przystanków: 

a) Część 1 – strefa centrum: 

•  kwota: 7.359,60 zł/miesiąc, wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie  
i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek 

a) Część 2 – strefa 1: 

•  kwota 15zł/100m2, wykonawca: P.P.H.U. Sp. z o.o. SOL-K-JAS 

a) Część 3 – strefa 2: 

•  kwota 15zł/100m2, wykonawca: P.P.H.U. Sp. z o.o. SOL-K-JAS 

a) Część 4 – strefa 3: 

•  kwota 15zł/100m2, wykonawca: P.P.H.U. Sp. z o.o. SOL-K-JAS 
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 30.03.2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła: kwota: 153.934,50 zł, 
wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka 

 



Realizacja uchwał 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXV/377/2016 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia na rzecz Miasta Jasła  prawa własności  nieruchomości  położonej  w Jaśle, 

obręb Nr 18 – Gamrat. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa, w drodze 

komunalizacji, na rzecz  Miasta Jasła prawa własności działek ewidencyjnych  

nr  3/231, 3/250, 3/252, 3/253, 3/254 położonych w Jaśle, obręb Nr 18 – Gamrat 

nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.04.2017 r. 

Znak:N-V.7531.2.2017. 
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- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXV/354/2016 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia na rzecz Miasta Jasła  prawa własności  nieruchomości  położonej  w Jaśle, 

obręb Nr 18 – Gamrat. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa, w drodze 

komunalizacji, na rzecz  Miasta Jasła prawa własności działek ewidencyjnych nr  

3/184, 3/227, 3/234, 3/235, 3/237, 3/239, 3/241, 3/244, 3/248, 3/257, 3/258, 

3/264, 3/266, 3/268, 3/273, 3/280 położonych w Jaśle, obręb Nr 18 – Gamrat 

nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.04.2017r. 

Znak: N-V.7531.2.2017. 
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29 - 30 marca - szkolenie Rewitalizacja 
 
30 marca - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
31 marca - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK 
 

31 marca - udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
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7 kwietnia  - Nadzwyczajne Zgromadzenie  MPGK 
 
9-10 kwietnia - Uroczystości związane z obchodami katastrofy smoleńskiej 
 
10 kwietnia - Nadzwyczajne Zgromadzenie TBS ABK 
 
12 kwietnia - Przemyśl, konferencja Pakiet działań dla średnich miast 
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20 kwietnia -  Rzeszów, Konkurs Wzorowa Gmina - Lider Sportu 
 
21 kwietnia - posiedzenie ZMP - Ostrów Świętokrzyski 
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21 kwietnia - udział w sadzeniu 18 dębów na 18-te 
urodziny firmy Baltic Wood w Jaśle  
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21 kwietnia - III Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych 
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21-23 kwietnia - Nadarzyn, udział w targach (nagroda w konkursie Modernizacja 
Roku – modernizacja Jasielskiego Domu Kultury)  
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Sportowy weekend 
22 kwietnia -  maraton rowerowy Kellys Cyklokarpaty,  
23 kwietnia -  III Bieg Króla 



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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