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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/154/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 października 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/155/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 listopada 2017 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/156/2017 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 7 listopada 2017 r.   
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr IV/157/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2017 r.  
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018-2028. 

 
 Zarządzenie Nr IV/158/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2017 r.  
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr IV/159/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada 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/160/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie: określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzoru 
formularza do rozliczenia z wykorzystanej dotacji celowej i realizacji projektu  
w dziedzinie sportu. 

 
 Zarządzenie Nr  IV/161/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 listopada 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 90/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 października 2017 r.  
w sprawie: regulaminu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej  
w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 listopada 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: „Zimowe utrzymanie 
chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła” oraz do badania  
 oceny ofert. 
 

 Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 listopada 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: „Opracowanie koncepcji 
utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z 
dokumentacją projektową” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 listopada 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzeniu II przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 1/127, 1/128, 
1/129, 1/130, 1/131, 1/132, 1/133, 1/134, 1/135, 1/136, 1/136, 1/137, 1/138, 
1/139, 1/140, 1/141, 1/143, 1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1,149, 1,150 
położonych w Jaśle Obręb 3A-PGR. 
 

 Zrządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 listopada 2017 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń garażowych Nr 1 i Nr 2 przy  
ul. Ducala w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr 95/22017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 listopada 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: „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 02.01-30.06.2018 r. oraz 
do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 listopada 2017 r. 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych 
położonych w Jaśle, obręb na 23 – Warzyce, oznaczonych jako działki ewid.  
nr 3001/2, nr 3001/3, nr 3221/20, nr 3221/21. 



Ważne informacje 
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Sprawy społeczne 

 2 listopada 2017 roku zawarto porozumienie w sprawie utworzenia  
i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka powstanie  
w budynku przy ul. Szkolnej 25. W połowie listopada 2017 roku został ogłoszony  
nabór do ŚDS a jego uruchomienie planuje się na grudzień 2017 roku. Obecnie 
trwają prace remontowe oraz zakupy niezbędnego wyposażenia.  
 



Zadania realizowane 
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 9 listopada br. odbył się przetarg nieograniczony na „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 
02.01. -30.03.2018 r.”. Została złożona jedna oferta cenowa firmy P.H.U. 
EKOMAX Kotulak Jerzy o wartości 2 514 110,40 zł brutto. Koszt odbioru  
i zagospodarowania odpadów w I pół. 2018 r. wzrośnie o ok. 1,78%  
w porównaniu do analogicznego okresu  w roku bieżącym. 



Zadania realizowane 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dodatkowe syreny alarmowe 

 

     W ramach rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Jasła 
zamontowano dodatkowe elektroniczne syreny alarmowe – 7 kpl. Syreny zostały 
włączone do istniejącego systemu alarmowego Miasta Jasła.  

    Łączna wartość w/w sprzętu wraz z montażem wyniosła 110 208,00 zł – wartość  
1 zestawu to 15 744,00 zł.  

    Elektroniczne syreny alarmowe  poza przekazywaniem sygnałów dźwiękowych 
umożliwiają również przekazywanie komunikatów głosowych. W ramach 
modernizacji istniejącego systemu alarmowego planowana jest jego dalsza 
rozbudowa (zakup kolejnych syren oraz modernizacja istniejących) w miarę 
pozyskania środków finansowych. 

    Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków finansowych Wojewody 
Podkarpackiego. 



Inwestycje i remonty 
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• Wydano 13 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

• 25.09.2017 r. umowa WI.272.98.2017 na budowę ronda na skrzyżowaniu  
ul. Szkolna – ul. Krasińskiego. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa. Kwota 
brutto: 33.839,13 zł. 

• 16.10.2017 r. umowa WI.272.114.2017 na cząstkowe remonty. Wykonawca: 
„ROMAX” Robert Pastwa. Kwota brutto: 19.840,93 zł. 

• 18.10.2017 r. umowa WI.272.115.2017 na renowację rowów w Jaśle. Wykonawca: 
Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 7.400,00 zł. 

• 09.10.2017 r. umowa WI.272.116.2017 na zagospodarowanie terenu dawnego 
wyrobiska skalnego przy ul. Łukasiewicza. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa. 
Kwota brutto: 153.580,42 zł. 
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• 16.10.2017 r. umowa WI.272.118.2017 na przeprowadzenie modernizacji 
kanalizacji deszczowej. Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 
9.883,85 zł. 

• 09.10.2017 r. umowa WI.272.119.2017 na przebudowę przepustu drogowego 
przy ulicy Dolnej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Budowlane Ryszard Bochenek,  
ul. Bochniewicza 77, 38-340 Biecz. Kwota brutto: 76.000,00 zł. 

• 16.10.2017 r. umowa WI.272.120.2017 na remont dróg osiedlowych w Jaśle –                 
ul. Sroczyńskiego. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew 
Jagodziński. Kwota brutto: 20.000,00 zł. 

• 16.10.2017 r. umowa WI.7021.121.2017 na sprzątanie miasta osiedle Gamrat. 
Wykonawca: Liszka Maria. Kwota brutto: 1010,00 zł. 

• 17.10.2017 r. umowa WI.272.122.2017 na zamknięcie fontanny na płycie Rynku 
(przygotowanie na zimę). Wykonawca:  „AUTOMATIC” Sławomir Jeleń. Kwota 
brutto: 615, 00 zł. 
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• 20.10.2017 r. umowa WI.272.123.2017 na rozbiórkę budynku przy ul. Szkolna 25. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota 
brutto: 17.830,00 zł. 

• 03.11.2017 r. umowa WI.272.124.2017 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca:  Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota 
brutto: 30.980,00 zł. 

• 01.11.2017 r. umowa WI.7021.125.2017 na sprzątanie miasta. Wykonawca: 
Wroński Wiesław. Kwota brutto: 2002,00 zł. 

• 06.11.2017 r. umowa WI.272.126.2017 na remont pomieszczeń  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jaśle. Wykonawca: MTM 
Budownictwo. Kwota brutto 240.132,90 zł.  

• 10.11.2017 r. umowa WI.272.128.2017 na demontaż płyt przy ul. Pelczara. 
Wykonawca: Trans-Wiert Sp. z o.o. Kwota brutto: 26.529,37 zł.  

• 10.11.2017 r. umowa WI.272.129.2017 na przebudowę ul. Pelczara. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Kwota brutto: 
147.029,28 zł. 
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29 października i 1 listopada - 
kwesta na Starym Cmentarzu,   
20 710 złotych trafiło na konto 
Społecznego Komitetu Ochrony  
i Renowacji Zabytków Cmentarza 
przy ul. Zielonej w Jaśle, który 
prowadził kwestę na rzecz 
ratowania zabytków jasielskiej 
nekropolii. Warto zaznaczyć, że  
10 tysięcy złotych przekazał na ten 
cel Jerzy Duduś Matuszkiewicz, 
Honorowy Obywatel Miasta Jasła. 
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7 listopada - Zgromadzenie ZGDW 

 

9 listopada - Zgromadzenie Powiatowo- 
Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

11 listopada - obchody Dnia Święta 
Niepodległości 

 

11 listopada - Jasielski Rajd 
Niepodległości 

 

14 listopada - Konwent Wójtów  
i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego 
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16-17 listopada - Jasionka, Kongres 590 
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18/19 listopada - Nocne pływanie 

 

21 listopada - Posiedzenie Rady Seniorów 

 

22 listopada - Rzeszów,  IV Rada Projektu, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 

22 listopada - powiatowy konkurs Bezpiecznie pomagam rodzicom 

 

23-24 listopada - posiedzenie Zarządu ZMP 

 

25 listopada - Żarnowiec, Międzynarodowa Konferencja Naukowa -60 lat Muzeum 

 

25 listopada - Gala Boksu  



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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