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 Zarządzenie Nr IV/41/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2018 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła  
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. 

 
 Zarządzenie Nr IV/42/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2018 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego zaproponowanego przez 
Stowarzyszenie Romów „BEHTAŁE ROMA”. 
 
 Zarządzenie Nr IV/43/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2018 r. w sprawie: 
powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Jednorazowego 
Stypendium Artystycznego im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza oraz trybu  
i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz ustalenia wzorów wniosków  
o stypendium, wzoru umowy stypendialnej oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania 
stypendium. 
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 Zarządzenie Nr IV/44/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 21 marca 2018 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji  na realizację zadania publicznego zaproponowanego przez 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 
 Zarządzenie Nr IV/45/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 22 marca 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. 
 
 Zarządzenie Nr IV/46/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 22 marca 2018 r. w sprawie: 
stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania 
bezpieczeństwem narodowym w mieście Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/47/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2018 r. w sprawie: 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/48/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2018 r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania z a2017 r. z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto Jasło . 
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 Zarządzenie Nr IV/49/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 2018 r. w sprawie: 
ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego 
uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia. 
 
 Zarządzenie Nr IV/50/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. 

 
 Zarządzenie Nr IV/51/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. 

 
 Zarządzenie Nr IV/52/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. 
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 Zarządzenie Nr IV/53/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 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 IV/53a/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r.  

 
 Zarządzenie Nr IV/55/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie: 

zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle na rok 
2018. 
 

 Zarządzenie Nr IV/56/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr IV/57/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr IV/59/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 kwietnia 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 IV/60/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 kwietnia 2018 r. 
zmieniające zarządzenie Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 marca 
2012 r. w sprawie: gospodarowania mieniem komunalnym oraz ustalenia cennika 
opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – Rynku w Jaśle, zmienione 
zarządzeniem Nr III/72/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 kwietnia 2013 r.  
i zarządzeniem Nr IV/171/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 listopada 2017 r. 
 

 Zarządzenie Nr IV/61/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 12 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego „ Jasło z kolorach wiosny”. 
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 Zarządzenie Nr IV/62/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 18 kwietnia 2018 r.  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół 
Miejskich nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 10, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Jasło. 
 

 Zarządzenie Nr IV/63/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko 
dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 10, dla którego 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło. 
 

 Zarządzenie Nr IV/64/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny. 
 

 Zarządzenie Nr IV/65/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym. 
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 Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 21 marca 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: „Bieżące remonty ulic, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 22 marca 2018 r. 

 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. 
 

 Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia pisemnych ofert  
na najem części działki ewid. nr 2217 położonej w Jaśle, obr. 8 – Centrum/płyta 
Rynku/ w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego.  
 

 Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 3 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle. 
 

 Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3038 ha położonej 
w Jaśle, obręb ewid. Nr 20 – Podzamcze, składającej się z działki ewidencyjnej  
nr 397/3. 
 

 Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3227 ha położonej 
w Jaśle, obręb ewid. Nr 20 – Podzamcze, składającej się z działki ewidencyjnej  
nr 397/4. 
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 Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1302 ha położonej 
w Jaśle, obręb ewid. Nr 23 – Warzyce, składającej się z działki ewidencyjnej  
nr 2613/4. 



Realizowane zadania 
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Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 

 

Podpisano umowę na „Kompleksowe utrzymanie zieleni w centrum Miasta  
Jasła ”. Usługa kosztować będzie 52 886,53 zł. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

Zawarto umowę Nr DSRiN-I-7211-90/18 na powierzenie realizacji zadań  
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości z Ministrem Sprawiedliwości realizujemy zadanie w zakresie 
nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży 
pożarnych. 

Przyznane dofinansowanie pozwoli na zakup 2 szt. profesjonalnych 
defibrylatorów AED dla jednostek OSP Jasło – „Niegłowice” oraz OSP Jasło – 
„Hankówka”. W skład zestawów wchodzi kompletny defibrylator wyposażony  
w funkcję szkoleniową, matę treningową, elektrody, atestowaną walizkę oraz 
podstawowe wyposażenie.  

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przedstawia się 
następująco: 

Łączna wartość zadania wyniesie  14 472,00 zł 

Dofinansowanie 99%  14 327,28 zł 

Wkład własny Miasta Jasła 1%       144,72 zł 
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Sport i Turystyka: 

Miasto Jasło jest organizatorem konkursu 
plastycznego dla dzieci „Jasło w kolorach wiosny”  

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych 
oraz dzieci z klas I- VI szkół podstawowych.  

Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci, 
ukazująca piękno miasta Jasła wiosenną porą oraz 
propagowanie wśród najmłodszych walorów 
turystycznych Jasła.  

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie pokonkursowej w CITiK w Jaśle. 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

 

 Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LV/573/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności 
nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 22 – Brzyszczki II. 

 

 6 kwietnia 2018 r. zawarto umowę darowizny Repertorium A numer 1461/2018, 
na podstawie której Miasto Jasło nieodpłatnie nabyło: działkę ewid. nr 1506/2 o 
pow. 0,0170 ha, działkę ewid. nr 1514/8 o pow. 0,0074 ha, działkę ewid. nr 
1503/2 o pow. 0,0270 ha, działkę ewid. nr 1502/2 o pow. 0,0062 ha, działkę ewid. 
nr 1511/6 o pow. 0,0286 ha, działkę ewid. nr 1484/4 o pow. 0,0018 ha, działkę 
ewid. nr  1496/2 o pow. 0,0014 ha, działkę ewid.  
nr 1514/6 o pow. 0,0080 ha, działkę ewid. nr 1511/8 o pow. 0,0061 ha, działkę 
ewid. nr 1494/4 o pow. 0,0007 ha, działkę ewid. nr 1501/2 o pow. 0,0079 ha, 
działkę ewid. nr 1504/2 o pow. 0,0201 ham działkę ewid. nr 1509/3 o pow. 
0,0161 ha, działkę ewid. nr 1508/3 o pow. 0,0182 ha. 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

 

 Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXI/636/2018 z 26 lutego 2018 r.  
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości 
położonych w Jaśle, obręb nr 17 – Bryły, obejmującej działkę nr 525 oraz prawo 
wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Jaśle, obręb  
nr 17 – Bryły, obejmującej działkę 526. 

 

 W dniu 27 marca 2018 r. zawarto umowę sprzedaży Repertorium A numer 
1248/2018, na podstawie której Miasto Jasło nabyło: działkę ewid. nr 525  
o pow. 0,0548 ha za cenę 19 760,00 zł, prawo użytkowania wieczystego działki 
ewid. nr 526 o pow. 0,0418 ha za cenę 9 610,00 zł. 



Inwestycje i remonty 
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 19.03.2018r. umowa WI. 272.6.2018 na remont pobocza ul. Leśnej. Wykonawca: 
Usługi Sprzętowe Krzysztof Rączka. Kwota brutto: 4.700,00 zł.  

 19.03.2018r. umowa WI.272.7.2018 na przegląd ulic i mostów. Wykonawca: 
SCANLASER – Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. Tarnów.  
Kwota brutto: 12.152,40 zł. 

 26.03.2018r.  umowa WI.272.8.2018 na oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na 
drogach Miasta Jasła. Wykonawca: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy. 
Kwota brutto: 55.000,00 zł. 

 26.03.2018r. umowa WI.272.9.2018 na oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na 
drogach Miasta Jasła. Wykonawca: PPHU SOL-K-JAS Sp. z o.o.  
Kwota brutto: 33.000,00 zł. 

 22.03.2018r. zlecenie WI.272.10.2018 na zakup materiałów. Wykonawca:  

  „JAMIX” Sp z.o.o. Sprzedaż materiałów budowlanych i BHP. Kwota brutto: 291,56 zł. 
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 05.04.2018r. zlecenie WI.272.11.2018 na wykonanie nowych podstaw pomp 
zasilających dysze natryskowe fontanny w parku miejskim. Wykonawca: 
AUTOMATIC Jeleń Sławomir. Kwota brutto: 3.202,92 zł. 

 09.04.2018r. umowa WI.272.12.2018 na remont ulic osiedlowych. Wykonawca: 
Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński, zam. 38-200 Jasło,  
ul. Na Kotlinę 13/2. Kwota brutto: 49.680,00 zł. 

 03.04.2018r. umowa WI.272.13.2018 na kompleksowe utrzymanie chodników, 
ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych na terenie miasta Jasła. 
Wykonawca: Podkarpacka Grupa Okienna „OKNO-REST” Norbert Wójtowicz. 
Kwota brutto: 77.000,00 zł. 

 03.04.2018r. umowa WI.272.14.2018 na kompleksowe utrzymanie chodników, 
ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych na terenie miasta Jasła. 
Wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław 
Dudek. Kwota brutto: 90.000,00 zł. 

 12.04.2018r. umowa WI.272.15.2018 na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni 
ulic Miasta Jasła. Wykonawca: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy. 
Kwota brutto: 310.000,00 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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20 marca – Rzeszów, spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem 
Romaniukiem 

 

22 marca  -  Krosno, IX Plebiscyt Sportowiec i Trener Podkarpackiego Trójmiasta 

 

22 - 23 marca  –  Festiwal Młodych Instrumentalistów 

 

27 marca  –  Rzeszów, Posiedzenie Zarządu PSST 

  

27 marca  –  Rzeszów, Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia PSST 

 

5 kwietnia  –  Tatabonya ( Węgry), uzgodnienia dot. bramy seklerskiej  
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6 kwietnia – Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu Miasta Jasła. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci  
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, poszerzanie 
wiedzy na temat historii i tradycji organizacji związanych z ochroną 
przeciwpożarową.  
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6 kwietnia  - spotkanie z mieszkańcami miasta Jasła w sprawie projektu dotyczącego 
wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieca lub kotła na paliwo stałe) na piece 
gazowe, na biomasę oraz na paliwa stałe klasy 5 ( ekogroszek, pelet) z możliwością 
do 70 proc. dofinansowania. Termin składania wniosków został ustalony na 30 
kwietnia 2018 r. 
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7- 8 kwietnia  -  Miasto Jasło było 
współorganizatorem Turniejów 
Piłkarskich dla roczników 2007 - 2010 
zorganizowanych na stadionie 
sportowym przy ul. Sportowej  
w Jaśle.  

W turnieju uczestniczyło 360 
zawodników z Podkarpacia, 
Małopolski i ze Słowacji.  Głównym 
organizatorem zawodów był UKS 
„Szóstka” Jasło. Miasto Jasło wsparło 
organizację imprezy kwotą 3 tys. 
złotych.  
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9 -13 kwietnia  – Miasto Jasło wspólnie z samorządem Powiatu Jasielskiego oraz 
stowarzyszeniem im.  Senatora Stanisława Zająca zorganizowało uroczystości  
z okazji 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.  
    W programie obchodów znalazły się m.in. uroczyste Apele Pamięci, otwarcie 
wystawy poświęconej pomordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz 
program muzyczny z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.   
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10 kwietnia  –  Dębowiec, Konwent Wójtów i Burmistrzów 

 

10 kwietnia  -  Warszawa, koncert urodzinowy dla Jerzego Dudusia Matuszkiewicza 

 

11 kwietnia  –  Warszawa, spotkanie w PFR ws. omówienia potencjału transakcji 

 

12 kwietnia  -  spotkanie z inwestorami  

zagranicznymi oraz podmiotami oferującymi  

nowoczesne rozwiązania w zakresie Smart City. 

 

 

 

14 kwietnia  –  Podkarpacki Puchar Karate i Kyokushin 
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18 kwietnia  –  wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej  siedziby 
Komendy Powiatowej Policji. Miasto Jasło od wielu już lat wspiera inicjatywę  
budowy nowej siedziby dla jasielskiej Policji - przekazanie działki pod budowę 
siedziby KPP w Jaśle (szacunkowa wartość dla tej nieruchomości w dniu 
podejmowania uchwały wynosiła około 900 000 zł), budowa drogi przy w/w 
działce, która pozwoli na prawidłową komunikację z nową siedzibą (wartość 
całości inwestycji związanej z budowaną drogą wyniesie 4 028 745,44 zł). 
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18 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna, wystawa „Pamiętamy! – 100 lecie odzyskania 
niepodległości w Jaśle”.  
 
20 kwietnia – spotkanie jasielskich przedsiębiorców z branży metalowej z inwestorami  
z USA.  
 
20 kwietnia  –  Koncert, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – 90 lat minęło 
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21-22 kwietnia - Wystawa Psów Rasowych 
 
 
 
 
 
 
  
 
22 kwietnia – 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 
 

33 


