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Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 24 września  do 29 października 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/133/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 25 wrześnie 2018 r.  
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na 
rok szkolny 2018/2019. 

 
 Zarządzenie Nr IV/134/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 25 września 2018 r.  
w sprawie: powołania w 2018 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla 
nauczycieli. 

 
 Zarządzenie Nr IV/135/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 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 IV/136/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2018 r. w 
sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji dla Pani Anety Cysarz – 
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr IV/137/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2018 r. w 
sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/138/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2018 r. w 
sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji dla Pani Ilony Stachurskiej – 
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jaśle.  
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 Zarządzenie Nr IV/139/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2018 r. w 
sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczenia 
wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji dla Pani Agnieszki Henzel – 
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr IV/140/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 3 października 2018 r.  
w sprawie: powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
złożonej do Burmistrza Miasta Jasła do dnia 30 września 2018 r.  

 
 Zarządzenie Nr IV/141/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 4 października 2018 r.  
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 
wyborczych. 
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 Zarządzenie Nr IV/142/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 4 października 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/143/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 października 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/144/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 15 października 2018 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi 
obwodowych komisji wyborczych.  
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 Zarządzenie Nr IV/145/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 18 października 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/146/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 22 października 2018 r. 
zmieniające Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła. 
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 Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 2 października 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Jasła z października 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: „Budowę dróg rowerowych w Jaśle na odcinku Kompleks 
Sportowy MOSIR – Ogródek Jordanowski – Teren Rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa” 
– etap I” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 12 października 2018 r. w sprawie: 
inwentaryzacji rocznej w 2018 r.  



Fundusze Zewnętrzne 
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11 

 Projekt pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” otrzymał 
dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 
Rozwój OZE, RPO WP 2014-2020. 
Zakres projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach: 
- Jasielskiego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja, 
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej, 
- Przedszkola Miejskiego Nr 11 przy ul. Sikorskiego, 
- Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika, 
- Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Mickiewicza. 
Wartość projektu wynosi 990.176,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
EFRR wynosi 671.801,20 zł.  
Planowany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2019r. 

 



Realizowane zadania 
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Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Turystyki : 

 

 Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym w ramach dodatkowego terminu składania 
wniosków 2018 roku. Preferowane były zadania dotyczące: gier zespołowych  
i powiązane z awansem do wyższej ligi, organizacji zawodów sportowych 
związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości. 
Dotację otrzymało 5 klubów sportowych na realizację 6 przedsięwzięć.  
W ramach dotacji realizowane będą zadania  w niżej wymienionych 
dyscyplinach: 
 piłka siatkowa- łączna dotacja 23 tys. zł 
 piłka nożna- łączna dotacja 13,8 tys.  zł 
Łącznie klubom sportowym przyznano dotację do realizowanych zadań  
w kwocie 36,8 tys. zł, a wysokość  dotacji zawiera się w przedziale od 2,8 tys. zł 
do 17 tys. zł 
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Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska : 

 

 Udział w akcji sadzenia 100 drzew miododajnych na 100- lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Drzewa przekazał Miastu Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 Zakupiono i rozdano mieszkańcom Miasta Jasła 300 sztuk drzew. Drzewa 
rozdawano  w celu ograniczenia w mieście zanieczyszczenia powietrza oraz dla 
upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 Zakupiono 49 sztuk drzew do nasadzenia  na terenie zieleni miejskiej. 
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    Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:  

 

 uchwała Nr LXX / 734 / 2018 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2018r. 
dotycząca sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, 
obręb 2 – Ulaszowice tj. działka ewid. nr 2881/7 o pow. 0,0323 ha oraz 
2881/8 o pow. 0,0121 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległych działek. Umowa notarialna sporządzona 
25.10.2018r. u notariusz Elżbiety Kuli.  
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Inwestycje i remonty 
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 Wydano 31 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 

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

  

 20.09.2018r. podpisano umowę WI.272.64.2018 na rozbudowę ulicy 
Gorajowickiej w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych. 
Kwota brutto: 888.789,82 zł 

  

 21.10.2018r. umowa WI.272.65.2018 na zakup i montaż wiat autobusowych. 
Wykonawca: Arret Sp. z o.o. Kwota brutto: 16.740,30 zł. 

  

 26.09.2018r. zlecenie WI.272.67.2018 na wyczyszczenie wiat autobusowych. 
Wykonawca: SOL-K-JAS. Kwota brutto: 3.600,00 zł 

  

 08.10.2018r. umowa WI.272.68.2018 na wykonanie renowacji przydrożnego 
rowu przy ulicy Sportowej w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. 
Kwota brutto: 11.500,00 zł 
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 07.09.2018r. umowa WI.272.69.2018 na wykonanie cząstkowych remontów 
chodników  w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–Usługowy 
„ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa.  Kwota brutto: 28.087,71 zł 

  

 07.10.2018r. umowa WI.272.70.2018 na remont odwodnień ulic miejskich. 
Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 20.453,77 zł. 

  

 11.10.2018r. umowa WI.272.72.2018 na remont przystanku autobusowego przy 
ulicy Lwowskiej w Jaśle. Wykonawca: Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Mikrut 
Zbigniew. Kwota brutto: 5.682,60 zł. 

  

 20.08.2018r. umowa WI.272.73.2018 na przeprowadzenie remontów ulic 
osiedlowych. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
Kwota brutto:25.180,00 zł 
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 15.10.2018r. umowa WI.272.74.2018 na wykonanie remontu dróg osiedlowych  
w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 8.700,00 zł. 

  

 16.10.2018r. podpisano umowę  na budowę miejsc postojowych Kiss & Ride przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle. Wykonawca: SK Sp. z o.o. Sp. K.  
Kwota brutto: 318.030,96 zł 

  



Spotkania i wydarzenia 
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26 września – Rynek, wystawa „Polska miłością wskrzeszona – Święty Papież 
Polak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 września – Posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 

 

28 września – Posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo – Gminnego Związku 
Komunikacyjnego 



Spotkania i wydarzenia 
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28 – 29 września – II Jasielskie Dni Seniora.  
Na święto seniorów złożyły się różne zawody 
sportowo-rekreacyjne, akcje prozdrowotne  
i poradniczo-informacyjne oraz programy 
rozrywkowe. W intencji seniorów odprawiona 
też została msza św., a koncelebrze 
przewodniczył nestor rzeszowskich hierarchów 
ks. bp Kazimierz Górny. 

 

2 – 12 października – Spotkania osiedlowe 

 

3 października –20. Międzynarodowe Obchody 
Dnia  Białej Laski. Spotkanie wzbogacone 
zostało o akcent patriotyczny w związku z 
tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 



Spotkania i wydarzenia 
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4 października  – Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

5 października – Posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo – Gminnego Związku 
Komunikacyjnego 

 

5 - 6 października – JDK, VI Festiwal Nauki. Festiwal przyciągnął tłumy zwiedzających. 
W pierwszym dniu przed południem festiwalowe stoiska odwiedzały zorganizowane 
grupy szkolne i przedszkolne, a popołudniu i w sobotę – indywidualne osoby 
zainteresowane naukami ścisłymi i techniką.  
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5 października – Vranov nad Topl’ou, udział w Jarmarku  

 

6 października – Akcja „Drzewka dla jaślan” 

 

6 października – JDK,  Inauguracja Jasielskiego Juniwersytetu Dziecięcego. Najmłodsi 
mieszkający w Jaśle entuzjaści nauki wstąpili Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. Indeksy 
otrzymało 120 małych studentów.  
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8 października  - Rada Seniorów 
 
8 października – Biblioteka, spotkanie autorskie z Hansem Bollingerem 

10 października – JDK, Złote 
Gody Złote. 14 jasielskich par 
małżeńskich zostało 
odznaczonych za co najmniej 
50-letni staż Medalami za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznawane  
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. W imieniu prezydenta 
małżonków odznaczył 
burmistrz Jasła  
Ryszard Pabian. 
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11 października - Wręczenie nagród 
Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej 
 
12 – 14 października – Festiwal Jesiennych 
Klimatów 

10 październik – JDK, spotkanie informacyjne z mieszkańcami ws. Programu  
„Czyste Powietrze” 
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13 października – Podkarpacka Szkoła Wyższa, inauguracja roku akademickiego 

13 października  –  MOSiR, „Run&Roll”. Po raz szósty Klub Sportowy SPEED Jasło 
przy udziale zorganizował zawody w biegach ulicznych, jeździe na nartorolkach 
oraz na łyżworolkach. 
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13 – 14 października – Międzynarodowy 
Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. 
Puchar Burmistrza Miasta Jasła  zdobyła 
węgierska drużyna z Nyíregyházy. Zawody, 
w których udział wzięło 21 zespołów  
z pięciu państw, zorganizowano w celu 
uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  



Spotkania i wydarzenia 

30 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października – Niegłowice, przekazanie do użytkowania wyremontowanej 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice” wraz z poświęceniem 
Figury Św. Floriana. W bieżącym roku wykonano końcowy etap prac związanych  
z remontem podjazdu i placu manewrowego remizy.  
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15 października – Rzeszów,  konferencja "Efekt współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, WFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy na rzecz 
wspierania pszczelarstwa i bioróżnorodności w rolnictwie", połączone z obchodami 25 
działalności WFOŚiGW.  

 

17 października  – JDK, koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę pt. „(…) Bo wolność to… wiara w ludzi”   



Spotkania i wydarzenia 
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17 października – SP nr 2, pasowanie na ucznia 

 

23 października – Rzeszów, Posiedzenie PSST 

 

25 października – Posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK 

 

25 października – Posiedzenie Rady Nadzorczej  MPGK  

 

27 października – Jubileusz XX-lecia Samodzielnego Publicznego  
                                Miejsko–Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej   

 

28 października – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ,  
                                inauguracja roku akademickiego   



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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