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 Zarządzenie Nr IV/117/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/117A/2017 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 31 sierpnia 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/118/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 września 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/119/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 września 2017 r.  
w sprawie: powołania zespołu ds. wspierania inicjatyw społecznych Miasta Jasła, do 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
złożonych do Burmistrza Miasta Jasła. 
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 Zarządzenie Nr IV/120/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 września 2017 r.  
w sprawie: utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. 
 
 Zarządzenie Nr IV/121/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 września 2017 r.  
  w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr IV/122/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 września 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/124/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/125/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/126/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/127/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/128/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/129/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/130/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/131/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/132/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle uprawnienia 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/133/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/134/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/135/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  
 

 Zarządzenie Nr IV/136/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/137/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  

 Zarządzenie Nr IV/138/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  

 Zarządzenie Nr IV/139/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 2017 r.  
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 
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 Zarządzenie Nr IV/140/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  20 września 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 66/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia. Zwiększenie wykorzystania 
technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania oraz  rozwijania 
kompetencji informatycznych” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród  
i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji  
i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa. Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00, oraz do badania i oceny 
ofert. 
 
 Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2017 r.  
w sprawie : powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta 
w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 września 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 „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie 
deficytu Miasta Jasła na 2017 r.” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 września 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 70/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 września 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu ustnego 
na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 918/21 położonej w Jaśle Obręb Nr 7- Południe. 
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Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 września 2017 r.  
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy  
ul. Kwiatowej w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do  przeprowadzenia przetargu ustnego 
na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 2566/3 położonej w Jaśle Obręb Nr 23- Warzyce. 
 

 Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 22 września 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: „Budowę gminnych dróg zbiorczych w strefie 
inwestycyjnej w Jaśle-Etap 1” oraz do badania i oceny ofert.  
 

 Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 22 września 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: „Utworzenie środowiskowego domu samopomocy” 
oraz do badania i oceny ofert. 
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 12.08.2017 r. zlecenie WI.7021.13.83.17 na zakup materiałów dla pracowników 
robót publicznych. Wykonawca: „SOPEX” Jasło. Kwota brutto: 1.033,60 zł. 

 23.08.2017 r. umowa WI.7021.84.2017 na sprzątanie po Dniach Wina 2017.  
Wykonawca:  ST. Dudek ZUP i PTR Jasło. Kwota brutto: 4.000 zł. 

 10.08.2017 r.  umowa WI.272.85.2017 na opracowanie projektu siłowni 
zewnętrznej na osiedlu Gądki. Wykonawca: W23 Architekci Michał Włudzik. 
Kwota brutto: 1.968,00 zł. 

 28.08.2017 r.  umowa WI.272.87.2017 na wykonanie studni chłonnych na 
osiedlu Hankówka. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew 
Jagodziński. Kwota brutto: 7.000,00 zł. 

 28.08.2017 r. umowa  WI.272.88.2017 na remont dna fontanny na płycie rynku. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DL DARLAS. 
Kwota brutto: 18.450,00 zł. 
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 29.08.2017 r. umowa WI.89.143.2017 na wykonanie oświetlenia na  
ul. Bieckiej. Wykonawca: Trans Allen P. Kozioł. Kwota brutto: 43.474,84 zł. 

 29.08.2017 r. umowa WI.90.143.2017 na wykonanie oświetlenia odcinka                      
ul. Starowiejskiej i osiedla Bryły. Wykonawca: Trans Allen P. Kozioł. Kwota 
brutto: 26.401,34 zł.  

 29.08.2017 r. umowa WI.272.91.2017 na opracowanie dokumentacji 
technicznej budowy bramy seklerskiej. Wykonawca: Projektowanie 
Architektoniczne, Andrzej Gawlewicz. Kwota brutto: 6150,00 zł 

 25.08.2017 r. zlecenie WI.272.92.2017 na instalacje elektryczną w kotłowni 
budynku Urzędu Miasta. Wykonawca: Firma Instalatorsko -  Elektryczna 
Kachlik. Kwota brutto: 738,00 zł. 

 11.09.2017 r. umowa WI.272.93.2017 na zakup materiałów budowlanych na 
pokrycie dachu budynku Urzędu Miasta w Jaśle. Wykonawca: „JAMIX”  
Sp. z o.o. Kwota brutto: 15.404,20 zł. 
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 1.09.2017 r. umowa WI.272.94.2017 na wykonanie kompleksu siłowni 
rekreacyjnej na osiedla Jasło – Gądki. Wykonawca: W23 Architekci Ewelina 
Węgrzynowicz – Włudzik. Kwota brutto: 27.500,00 zł. 

 1.09.2017 r.  umowa WI.272.95.2017 na wykonanie kompleksu siłowni 
rekreacyjnej na osiedla Jasło – Rafineria. Wykonawca: W23 Architekci Ewelina 
Węgrzynowicz – Włudzik. Kwota brutto: 29.000,00 zł. 

 1.09.2017 r. umowa zlecenia WI.7021.96.2017 na prace porządkowe na 
terenie miasta Jasła. Wykonawca: Wiesław Wroński. Kwota brutto:  
4004,00 zł. 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLVII/477/2017 w sprawie nabycia na rzecz 

miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb  

nr 17 - Bryły. 30 sierpnia 2017 r. zawarto akt notarialny  nieodpłatnego nabycia na 

rzecz miasta Jasła działek ewid. 150/2 o pow. 0,0018 ha i 328/1 o pow. 0,0006 ha 

z przeznaczeniem pod  drogę wewnętrzną. 

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLIII/444/2017 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia na rzecz miasta Jasła prawa własności działek położonych w Jaśle obręb 

nr 13-Wądoły. 30 sierpnia 2017 r. zawarto akt notarialny  nieodpłatnego nabycia 

na rzecz miasta Jasła działek ewid. 50/3 o pow. 0,0181 ha i 50/4 o pow. 0,2387 ha 

z przeznaczeniem pod  drogę wewnętrzną. 
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- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLVII/476/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż  w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej  w Jaśle, obręb  

Nr 6 - Zachód obejmującej  działki ewid. 1035/5 i 1038/7. 4 sierpnia 2017 r. 

zawarto akt notarialny sprzedaży działek nr 1035/5 i 1038/7 o  łącznej pow. 

0,0083 ha na rzecz osoby fizycznej za cenę 11070,00 zł (na poprawienie 

warunków zagospodarowania  działki budowlanej). 
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31 sierpnia - Rzeszów, Urząd Marszałkowski spotkanie ws. zjazdu na  autostradę A4 

 

2 września - Krosno, III Podkarpackie Pokazy Lotnicze-Odlotowe Fundusze  

 

3 września - Brzyska, Dożynki Powiatowe 

 

4-5 września - Tarnów, Forum Gospodarcze Polonii Świata 

 

5-6 września - Krynica Zdrój, międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat” 

 

7 września - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 

 



Spotkania i wydarzenia 
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8 września - budowa nowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości 
Jasło 

 

8 września - Glorietka w parku, wspólne czytanie „Wesela” Wyspiańskiego 

 

8-9 września - udział władz samorządowych w wyjeździe do miasta partnerskiego 
Mako 

 

10 września - Stalowa Wola, udział w uroczystości 80-tej rocznicy powstania 
Centralnego Okręgu Przemysłowego 

 

13 września - spotkanie komisji ds. inicjatyw społecznych 



Spotkania i wydarzenia 
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 14-15 września - Kraków, konferencja „Surowce i energia a gospodarka o obiegu 

zamkniętym i niskoemisyjnym” 

 

15-16 września - Hodonin, udział władz samorządowych  

 

16 września -  jubileusz 15-lecia istnienia wspólnoty wiara i światło „Antosie” 



Spotkania i wydarzenia 
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17 września - obchody Dnia Sybiraka w 
związku z 78. rocznicą agresji ZSRR na Polskę.  
W niedzielę po uroczystej mszy św. w kościele 
oo. Franciszkanów pod pomnikiem "Golgota 
Wschodu" odbył się uroczysty apel pamięci. 
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19 września - na terenie Urzędu Miasta w Jaśle przeprowadzone były ćwiczenia 
obronne „Jasło 2017”, które zaplanowane zostały w Programie Szkoleń 
Obronnych Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2020 i ujęte w Planie 
szkoleń obronnych Urzędu Miasta na rok 2017. 

 

19 września - Starostwo, spotkanie z przedstawicielami Kolei Małopolskich  

 

19 września - Kraków, seminarium Bezpieczne place zabaw  

 

21 września - Kraków, spotkanie w sprawie klastrów energii 



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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