Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 27 listopada do 29 grudnia
2017 roku
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/172/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r.
Zarządzenie Nr IV/173/2017 Burmistrz Miasta Jasła z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IV/213/2016 r. z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr IV/174/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018
r.
Zarządzenie Nr IV/175/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 grudnia 20174 r.
w sprawie: opłat za rezerwację stoisk handlowych na placach targowych.

Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/176/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie: opłat za usługi cmentarne.
Zarządzenia Nr IV/177/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 grudnia 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/178/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania operatora informatycznego obsługi obwodowych komisji
wyborczych.
Zarządzenie Nr IV/179/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji zadania polegającego na
utworzeniu Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz
z dokumentacją projektową.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/ 180/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 grudnia 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/181/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr IV/182/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 grudnia 2017 r. w
sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r.
 Zarządzenie Nr IV/184/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia28 grudnia 2017 r. w
sprawie: planu kontroli podatkowej na I półrocze 2018 roku.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie: Platformy Informacyjno-Płatniczej (PLIP)
 Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 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 cmentarzy
komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach
komunalnych w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Administrowanie
targowiskiem w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania miejskiej komisji konkursowej w celu oceny pracy
i wytypowania zwycięzców w miejskim etapie ogólnopolskiego konkursu
plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia
Pracowników Urzędu Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 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: „Dostawę i bieżące
utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowego oznakowania
pionowego na terenie Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła”, oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora
Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta
w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko
urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko
urzędnicze Referenta ds. sanitarnych i utrzymania dróg w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko
urzędnicze Referenta ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 grudnia 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 utrzymanie
kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Jasła”, oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które może być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2018 roku.
 Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta
w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 grudnia 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: „Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego
w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej
w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
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Ważne informacje
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Ważne informacje

W listopadzie i grudniu odbyły się przetargi na „Zarządzanie zasobem lokalowym
Miasta Jasła”, „Administrowanie targowiskami w Jaśle” oraz „Utrzymanie cmentarzy
komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach
komunalnych w Jaśle”. Wpłynęło po jednej ofercie na każdy rodzaj administrowania
i są to dotychczasowi administratorzy tj:
1. Zarządzanie zasobem lokalowym Miasta Jasła – Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o.,
2. Administrowanie targowiskami w Jaśle – Firma Usługowo – Handlowa „ATENA”
Aneta Kobak,
3. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług cmentarnych
na cmentarzach komunalnych w Jaśle – Wacław Ochałek.
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Zadania realizowane
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
Promocja proinwestycyjna miasta
 współpracowano przy organizacji i przeprowadzeniu przetargu na użytkowanie
wieczyste działki położonej w TSSE. Przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty.
Nabywca zadeklarował budowę dwóch zakładów, które ze słomy i trocin będą
produkowały bioetanol i brykiety.
 zorganizowano spotkanie BMJ, a następnie udzielano szczegółowych
odpowiedzi na zapytania inwestora zainteresowanego budową zakładu w Jaśle
w branży związanej przetwórstwem tworzyw sztucznych.
 zorganizowano spotkanie BMJ z potencjalnym inwestorem jasielskim
zajmującym się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego.
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Zadania realizowane
Sprawy społeczne
 15 grudnia 2017 roku w budynku przy ul. Szkolnej 25 zaczęła funkcjonować
nowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jaśle. Z zajęć w nowo utworzonej placówce korzysta
18 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
 Trwa przeprowadzka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby
zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 25 w Jaśle.

 Ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji
zadań z zakresu pomocy społecznej (w szczególności: prowadzenie schroniska i
ogrzewalni dla bezdomnych, prowadzenie kuchni dla ubogich, działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych, dostawa żywności dla osób potrzebujących).
Pula środków przeznaczona na ten cel w 2018 roku wynosi 418 000 zł.
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Zadania realizowane
Gospodarka odpadami
 14.12.2017 r. została zawarta umowa z firmą P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła w
okresie 2.01. -30.06.2018 r. Szacunkowa wartość usługi wyniesie 2 514 110,40 zł
brutto.”
Sport
 2 grudnia br. na krytej pływalni MOSiR we współpracy z Klubem Sportowym
SPEED Jasło przeprowadzono Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
„FAMILY CUP Jasło 2017” . W zawodach wystartowało ponad 260 zawodników
oraz 11 sztafet rodzinnych z Polski oraz Słowacji. Wręczono m.in. 300 medali, 86
pucharów oraz wiele nagród rzeczowych. Miasto Jasło pokryło koszty organizacji
zawodów w wysokości 8.000 zł.
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Zadania realizowane
 IV Puchar Podkarpacia Kyokushin Karate
Turniej odbył się 2 grudnia br. w Podkarpackim Centrum Sportów Walki w Jaśle. Na
starcie stanęło 286 zawodników reprezentujących 14 klubów Województwa
Podkarpackiego. Miasto Jasło dofinansowało zawody kwotą 3.000 zł.
 We współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „MOSiR” Jasło 16 grudnia br.
w Podkarpackim Centrum Sportów Walki zorganizowano Mikołajkowy Turniej
Judo. W zawodach uczestniczyło około 200 zawodników z Polski i zagranicy. Ze
środków Miasta Jasła zakupiono nagrody dla uczestników w kwocie około
3.000 zł.
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Inwestycje i remonty
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 10.11.2017 r. umowa WI.272.127.2017/1 na remont nawierzchni asfaltowych ulic
osiedlowych w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
Sp. z o.o. Kwota brutto: 345.808,00 zł.
 10.11.2017 r. umowa WI.272.127.2017/2 na przebudowę ulic w Jaśle.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Kwota
brutto: 154.134,00 zł.
 15.11.2017 r. umowa WI.272.130.2017 na wykonanie oświetlenia boiska na
os. Gamrat. Wykonawca: „ADA – LIGHT” Sp. z o.o. Kwota: 18.164,50 zł.
 06.11.2017 r. umowa WI.272.131.2017 na odwodnienie przy boisku na
os. Gamrat. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa. Kwota brutto: 17.000,00 zł.
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Inwestycje i remonty
 02.11.2017 r. umowa WI.272.132.2017 na projekt koncepcyjny i wykonawczy
8 zespołów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta w Jaśle. Wykonawca:
Łachańska Magdalena Pracownia Architektury. Kwota brutto: 15.000,00 zł.
 10.11.2017 r. umowa WI.272.133.2017 na remont ulicy bocznej od ulicy
Baczyńskiego. Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa „KESON II” Tadeusz
Stodolak, Jan Czerkies. Kwota brutto: 15.912,86 zł.
 13.11.2017 r. zlecenie WI.7021.9.134.2017 na zakup materiałów dla
pracowników robót publicznych. Wykonawca: „SOPEX” Jasło. Kwota brutto:
458,30 zł.
 27.11.2017 r. umowa WI.272.135.2017 na zakup i montaż wiaty przystankowej.
Wykonawca: Arret Sp. z o.o. Kwota brutto: 4.999,95 zł. 11.
 13.11.2017 r. zlecenie WI.7021.10.5.2017 na czyszczenie kanału ul. Rolnicza.
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kwota
brutto: 186,49 zł.
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Inwestycje i remonty
 28.11.2017 r. umowa WI.272.136.2017 na roboty remontowe w Domu Ludowym
w Sobniowie. Wykonawca: Zakład Elektro Instalacyjny Grzegorz Głogowski. Kwota
brutto: 6.457,00 zł.
 28.11.2017 r. zlecenie WI.272.137.2017 na wykonanie kostki brukowej w wiatach
przystankowych. Wykonawca: "ROMAX" S.C. ZPHU Robert Pastwa i Krzysztof
Pastwa. Kwota brutto: 7.380,00 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.138.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic.
Wykonawca: P.P.H.U. Sp. z o.o. „SOL-K-JAS”. Kwota brutto: 76.000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.139.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic.
Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. Kwota brutto: 60.000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.140.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic.
Wykonawca: Piotr Gorgosz F.P.H.U. „PIOMAR”. Kwota brutto: 60,000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.141.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic.
Wykonawca: Usługi Wielobranżowe Władysław Henzel. Kwota brutto: 29,000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.142.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic.
Wykonawca: „GAWA” Grzegorz Wachel. Kwota brutto: 41.000 zł.
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Inwestycje i remonty
 01.12.2017r. umowa WI.272.143.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. Kwota brutto: 39.000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.144.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: Podkarpacka Grupa Okienna „OKNO REST” Norbert
Wójtowicz. Kwota brutto: 40,000 zł.
 01.12.2017r. umowa WI.272.145.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: F.U.H. „KOMAT” Mateusz Mikołajczyk. Kwota brutto: 30,000
zł.
 01.12.2017r. umowa WI.272.146.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: AUTO NAPRAWY Łukasz Pietraszek. Kwota brutto: 17,000 zł.
 01.12.2017r. umowa WI.272.147.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: Bal Renata Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Transport –
Usługi ¬- Handel Obwoźny. Kwota brutto: 35,000 zł.
 01.12.2017r. umowa WI.272.148.2017 na zimowe utrzymanie nawierzchni
ulic. Wykonawca: Kazimierz Wachel „WEGA” Kwota brutto: 53,000 zł.
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Inwestycje i remonty
 01.12.2017 r. umowa WI.272.149.2017 na zimowe utrzymanie chodników,
ciągów pieszych i placów. Wykonawca: ZUP i PTZ Stanisław Dudek. Kwota
brutto: 90,000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.150.2017 na zimowe utrzymanie chodników,
ciągów pieszych i placów. Wykonawca: P.P.H.U. Sp. z o.o. „SOL-K-JAS”. Kwota
brutto: 191,000 zł.
 01.12.2017 r. umowa WI.272.151.2017 na zimowe utrzymanie chodników,
ciągów pieszych i placów. Wykonawca: Produkcja Handel Usługi „EKOMAX”
Kotulak Jerzy. Kwota brutto: 221,000 zł.
 13.11.2017 r. umowa WI.7013.14.2017 na modernizację końcowego odcinka
kanalizacji deszczowej na ul. Żniwnej. Wykonawca: Anna Pietrzycka. Kwota
brutto: 3.500,00 zł.
 27.11.2017 r. umowa WI.272.153.2017 na kompleks siłowni na os.
Niegłowice. Wykonawca: W23 Architekci. Kwota brutto: 27.000,00 zł.
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Inwestycje i remonty
 28.11.2017 r. umowa WI.272.154.2017 na remont ulic osiedlowych.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Kwota
brutto: 94.772,83 zł.
 27.11.2017 r. umowa WI.272.156.2017 na remont odwodnienia ul. Witosa.
Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 9.460,34 zł.
 30.11.2017 r. umowa WI.272.160.2017 na remont ulic osiedlowych.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota
brutto: 26.350,00 zł.
 30.11.2017 r. umowa WI.272.161.2017 na cząstkowe remonty chodników.
Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa. Kwota brutto: 32.042,80 zł.
 06.12.2017 r. umowa WI.272.162.2017 na dostarczenie dwóch urządzeń
siłowni zewnętrznej na os. Jasło – Bryły. Wykonawca: W23 Architekci. Kwota
brutto: 7.000,00 zł.
 06.12.2017 r. umowa WI.7021.10.163.2017 na zakup materiałów.
Wykonawca: MARKET-KOLOR. Kwota brutto: 271,56 zł.
24

Inwestycje i remonty

 07.12.2017 r. zlecenie WI.272.164.2017 na montaż wiaty autobusowej
i wykonanie kostki. Wykonawca: "ROMAX" S.C. ZPHU Robert Pastwa
i Krzysztof Pastwa. Kwota brutto: 2000,00 zł.
 13.12.2017 r. zlecenie WI.7021.11.165.2017 na zakup materiałów. Wykonawca:
„SOPEX” Jasło. Kwota brutto: 412,70 zł.
 14.12.2017 r. zlecenie WI.7021.12.166.2017 na zakup kosy spalinowej.
Wykonawca: „EL-DOM SERVICE” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan
Garbacik. Kwota brutto: 2300 zł.
 18.12.2017 r. umowa WI.272.167.2017 na remont ulic osiedlowych.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota
brutto: 29.400,00 zł.
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Inwestycje i remonty
 07.12.2017 r. umowa WI.272.169.2017 na zagospodarowanie zaplecza boiska
Orlik przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Sieci i
Instalacji Sanitarnych, Walczyk Andrzej. Kwota brutto: 7.000,00 zł.
 07.12.2017r. umowa WI.272.170.2017 na projekt przyłącza wodociągowego
instalacji zalicznikowej wodociągowej i elektrycznej dla winnicy miejskiej w
Jaśle. Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych, Walczyk
Andrzej. Kwota brutto: 2.400,00 zł.
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LIII/544/2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 18 – Gamrat.
W dniu 15 grudnia 2017 r. zawarto:
1. Umowę sprzedaży Repertorium A 7255/2017. Miasto Jasło nabyło prawo
użytkowania wieczystego:
- działki ewid. nr 3/313 o pow. 0,0084 ha za cenę 5166,00 zł brutto,
- działki ewid. nr 3/300 o pow. 0,0128 ha za cenę 7872,00 zł brutto,
- działki ewid. nr 3/301 o pow. 0,0004 ha za cenę 246,00 zł brutto,
- działki ewid. nr 3/291 o pow. 0,0461 ha za cenę 23127,69 zł brutto.
2. Umowę darowizny Repertorium A 7246/2017. Miasto Jasło nabyło nieodpłatnie
prawo użytkowania wieczystego działki ewid. nr 1/92 o pow. 0,1705 ha, na której
znajduje się Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
28

Spotkania i wydarzenia

29

Spotkania i wydarzenia
1 grudnia- uroczyste obchody święta górników i gazowników Barbórka 2017
1 grudnia- II Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia- wieczór autorski Hansa Bollingera W drodze przez Polskę
3 grudnia- w Parku Miejskim najmłodsi jaślanie spotkali się z Mikołajem, którego
zaprosili do Jasła gospodarze miasta oraz motocykliści z dwóch klubów: Brave
Dogs Polska i Orzeł Biały Polish Motorcyclist Union.
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Spotkania i wydarzenia

5 grudnia- 150 urodziny
Marszałka Józefa Piłsudskiego
zainaugurowały miejskie
obchody jubileuszowe
odzyskania niepodległości.

31

Spotkania i wydarzenia

6 grudnia- Mikołaj z Caritasem
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Spotkania i wydarzenia
7 grudnia – XIX posiedzenie Zgromadzenia ZGDW
7 grudnia- Rada Nadzorcza MPGK

8 grudnia- Rzeszów, Fundusze Europejskie na Podkarpaciu- aspekty wdrażania RPOWP 2014-2020
8 grudnia- 10 lat Plastyków Jasielskich PLAJA
8-9 grudnia- Jarmark w Liptowskim Mikulaszu
10 grudnia- Pogórzański Związek Pszczelarzy, obchody Dnia św. Ambrożego
10 grudnia- wieczór malarstwa i poezji Janusza Kopcia
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Spotkania i wydarzenia
11 grudnia – spotkanie z Zarządem Akademii
Piłkarskiej
11 grudnia-wręczenie nagród w konkursie
Foto Eye
13 grudnia - posiedzenie Zarządu PSST

13 grudnia- Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
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Spotkania i wydarzenia

14 grudnia- Miasto Jasło zostało zwycięzcą w kategorii Skuteczny beneficjent
środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia
2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”.
15 grudnia- XL Zgromadzenie Ogólne ZMP
15 grudnia- premiera filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”
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Spotkania i wydarzenia

17 grudnia- przedświąteczne spotkanie Przy wigilijnym stole, wręczenie nagród
Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury oraz statuetek Mecenas Kultury 2017
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Spotkania i wydarzenia
18 grudnia- spotkanie świąteczne z Judokami
19 grudnia- Rada Społeczna Szpitala

19 grudnia- przekazanie Światła Betlejemskiego
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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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