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 Zarządzenie Nr V/8/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 5 grudnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany zarządzenia nr V/3/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 listopada 2018 roku  
w sprawie: zarządzenia głosowania oraz powołania zespołu ds. przeprowadzenia 
głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
 Zarządzenie Nr V/9/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 grudnia 2018 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 2019 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/10/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 grudnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 
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 Zarządzenie Nr V/11/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 11 grudnia 2018 r. w sprawie: 
udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu 
systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego 
systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur 
reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem  
i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji 
awarii sieci energetycznej”. 

 
 Zarządzenie Nr V/12/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 18 grudnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 



Zarządzenia 

6 

 Zarządzenie Nr V/13/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 grudnia 2018 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 2019 rok. 

 
 Zarządzenie Nr V/14/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr V/15/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 grudnia 2018 r. zmieniające 
zarządzenie ws. powierzenia obowiązków likwidatora Zakładu Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej w Jaśle oraz określenia czynności likwidacyjnych.  
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 Zarządzenie Nr V/16/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 27 grudnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr V/1/2019 Burmistrza Miasta Jasła  z 3 stycznia 2019 r. w sprawie: 
wyboru ofert i przyznania dotacji 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 2019 rok. 

 
 Zarządzenie Nr V/2/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 stycznia 2019 r. w sprawie: 
rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy 
społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła  
w 2019 r. oraz na realizację zadania: Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, 
w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
 w ogrzewalni, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła  
w 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.  
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 Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 5 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 9 – Górka, 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 1672/38 o powierzchni 0,0468 ha.    

 
 Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : „Obsługę bankową budżetu Miasta Jasła w tym: Urzędu Miasta 
i jednostek budżetowych Miasta przez okres 4 lat” oraz do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 grudnia 2018 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.  
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 Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany 
Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Jasła z  3 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie 
Miasta w Jaśle dotyczącej realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania 
nawierzchni dróg, ulic i placów, których zarządcą jest Burmistrza Miasta Jasła.  

 
 Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem kiosku handlowo – usługowego, usytuowanego przy ul. Jana 
Pawła II w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr  66/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 11 grudnia 2018 r. w sprawie: 
oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zarządzanie 
zasobem lokalowym” oraz do badania i oceny ofert.   

 
 Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli oceny prawidłowości przebiegu 
głosowania w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.  

 
 Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 14 grudnia 2018 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 ulic na terenie Jasła, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr  69/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 14 grudnia 2018 r. w sprawie: 
Miejskiej Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej.  

 
 Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 17 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny  spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Obsługę bankową budżetu Miasta Jasła w tym: Urzędu Miasta  
i jednostek budżetowych Miasta przez okres 4 lat” oraz do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny  spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Administrowanie targowiskami w Jaśle” oraz do badania  
i oceny ofert.  
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 Zarządzenie Nr  72/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 27 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Referenta ds. ewidencji 
księgowej w Wydziale Księgowości Finansowo – Budżetowej w Urzędzie Miasta  
w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację 
zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane 
w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2019 r. oraz na realizację zadania: 
Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania 
tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni, które 
może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2019 r., 2020 r. 
oraz 2021 r.  
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Samodzielne stanowisko ds. społecznych: 

 

 3 stycznia 2018 r. - zakończono postępowanie konkursowe na realizację zadań 
własnych zakresu pomocy społecznej które mogą być dofinansowane w formie 
dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2019 roku. Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Zadania 
będą realizowane przez organizacje pozarządowe.  
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Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska : 

 

 07.12.2018 r. - Miasto Jasło złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. 
”Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata  
2019-2035”. Wartość dofinansowania do 100%.  



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 34 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 

zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 28.11.2018 r. umowa WI.272.102.2018 na wykonanie remontu ulicy bocznej od 
Starowiejskiej w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
 w Jaśle. Kwota brutto: 17.313,248 zł 

  

 29.11.2018 r. zlecenie WI.272.103.2018 na wykonanie kostki przy wiatach na 
terenie Miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy 
„ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 5.352,78 zł 

 

 29.11.2018 r. umowa WI.272.104.2018 na wykonanie renowacji rowu przy ulicy 
Produkcyjnej w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki  Ujazd. 
 Kwota brutto: 16.000,00 zł.  
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 5.12.2018 r. umowa WI.272.105 .2018 uzbrojenie terenów inwestycyjnych na 
Gamracie – Droga KD. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki .  
Kwota brutto: 135.300,00 zł. 

 

 7.12.2018 r. zlecenie WI.272.106.2018 na szklenie wiat poliwęglanem na terenie 
Miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy „ROMAX”   
mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 1.733,96 zł 

  

 11.12.2018 r. umowa WI.272.107.2018 na remont ulicy Szkolnej i Wodnej w Jaśle. 
Wykonawca: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert 
Pastwa. Kwota brutto: 12.041,61 zł 

  

 11.12.2018 r. zlecenie WI.272.108.2018 na remont ulic osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński.  
Kwota brutto: 2.150,00 zł 
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 07.12.2018 r. umowa WI.272.109.2018 na wykonanie analizy położenia lądowiska 
względem projektowanej drogi 5KDZ. Wykonawca: Cursus, Projekt Marcin Ludwig. 
Kwota brutto: 9.225,00 zł 

  

  13.12.2018 r. zlecenie WI.272.110.2018 na remont pobocza ulicy Rzecznej  
w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof.  
Kwota brutto: 2.460,00 zł. 

  

 11.12.2018 r. zlecenie WI.272.111.2018 na montaż wiaty autobusowej wraz 
 z montażem kostki. Wykonawca: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy 
„ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 3.298,07 zł 

 

 14.12.2018 r. umowa WI.272.112.2018 na wykonanie przebudowy ulicy Reja  
w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.  
Kwota brutto: 55.000,00 zł 
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 3.12.2018 r. umowa WI.272.113.2018 na nadzór inwestorki przebudowy ulicy 
Gorajowickiej  w Jaśle. Wykonawca: „PENBUD” Stanisław Pękalski.  
Kwota brutto: 10.000,00 zł 

  

 17.12.2018 r. umowa WI.272.115.2018 na wykonanie cząstkowych remontów ulic 
na terenie Miasta Jasła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  
w Jaśle. Kwota brutto: 35.916,00 zł 

  

 18.12.2018r. umowa WI.272.116.2018 na wymianę słupków odgrodzeniowych na 
terenie Miasta Jasła. Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 
21.440,00 zł. 

  

 17.12.2018r. zlecenie WI.272.117.2018 na remont bocznej od ulicy św. Jana z Dukli  
w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński.  
Kwota brutto: 3.000,00 zł  
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 19.12.2018 Umowa FE.041.31.2018:23 na realizację zadania pn. „Tworzenie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle – utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości w Jaśle”. Wykonawca Zakład Usługowo-Handlowy BUD-MAL 
Andrzej Wanat.  
                            Kwota brutto: 480.825,45 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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5 grudnia – Zgromadzenie Powiatowo-    

                  Gminnego Związku Komunikacyjnego 

6 grudnia - JDK, spotkanie ze św. Mikołajem 

                  (Caritas) 

7 grudnia – Rada Nadzorcza MPGK 

 

8 grudnia – Podkarpackie Centrum Sportów 
Walki, Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej 
Judo. W imprezie odbywającej się cyklicznie już 
od 14 lat udział wzięło około dwustu młodych 
sportowców. Głównym organizatorem 
zawodów był UKS „MOSiR” Jasło. Miasto Jasło 
w ramach współorganizacji ufundowało 
nagrody dla uczestników za kwotę 2500 zł.  
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9 grudnia – Obchody dnia patrona pszczelarzy św. Ambrożego  

 

10 grudnia – Rzeszów, konferencja „Najważniejsze wyzwania stojące przed 
samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023”. 

 

10 grudnia – Muzeum Regionalne w Jaśle, program „Jasło Miasto wiedzy” – 
rozstrzygnięcie konkursu  

 

11 grudnia – posiedzenie Rady Seniorów Miasta Jasła 

 

12 grudnia – Środowiskowy Dom Samopomocy, wigilia 
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13 grudnia – wręczenie nagród w III edycji konkursu „FotoEye”, który trwał 8 

                       miesięcy. W tym czasie zostało zgłoszonych łącznie 269 zdjęć .  
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13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Patriotyczno-religijne 
uroczystości upamiętniające 37. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Ich zwieńczeniem było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 
poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce na frontonie kościoła pw. św. Stanisława 
BM przy ul. Czackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 15 grudnia  – Częstochowa, posiedzenie Związku Miast Polskich  
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15 grudnia – Wolica, Wigilia Akademii 

                       Piłkarskiej  

 

16 grudnia – JDK, spotkanie „Przy 
wigilijnym stole”. Nagrody Miasta Jasła 
w dziedzinie kultury otrzymali: Helena 
Gołębiowska oraz Miejsko-Kolejowa 
Orkiestra Dęta w Jaśle.   

 Tytuły „Mecenas Kultury Jasła 2018” 
przyznano firmom: Lotos S.A. i MPM – 
Jasielska Sieć Sklepów  s. j.  
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18 grudnia – Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego  

 

 20 grudnia -  Rada Nadzorcza TBS-ABK 

 

20 grudnia – uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 

 

21 grudnia –zgromadzenie ZGDW 

 

21 grudnia – Rada Nadzorcza  MPGK  

 

21 grudnia – Wigilia Caritas 

 

27 grudnia – wizyta delegacji z Firlejówki   
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31 grudnia – płyta rynku,  
powitanie Nowego Roku 
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5 stycznia  –  JDK, spotkanie opłatkowe 
 
6 stycznia – Orszak Trzech Króli. Na trasie orszaku tradycyjnie odegrano sceny 
nawiązujące do tradycji jasełek ulicznych. Uroczystości towarzyszyły występy 
Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej oraz Kapeli "Trzcinicoki". Organizatorami 
orszaku byli: Miasto Jasło, Jasielski Dom Kultury, jasielskie szkoły i jasielskie 
parafie.  



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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