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 Zarządzenie Nr IV/124/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 31 sierpnia 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/125/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 5 września 2018 r. w sprawie: 
powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w ramach dodatkowego 
ogłoszenia o naborze, ustalonego na dzień 31.08.2018 r.  

 
 Zarządzenie Nr IV/126/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 11 września 2018r.  
w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego 
nr 10 w Jaśle w czasie jego nieobecności. 
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 Zarządzenie Nr IV/127/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 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. 
 
 Nr IV/128/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 17 września 2018 r. w sprawie: zarządzenia 
wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła.  

 
 Zarządzenie Nr IV/129/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 18 września 2018 r. w 
sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 
 Zarządzenie Nr IV/130/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 21 września 2018r. w sprawie: 
powołania Zespołu Oceniającego projekty złożone w ramach Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r.  
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 Zarządzenie Nr IV/132/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 21 września 2018 r. w 
sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze 
sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu 
Miasta Jasła na 2018 rok w ramach dodatkowego terminu składania wniosków. 
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 Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 12 września 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miasta  
w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 września 2018 r. w sprawie: 
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle 
dot. godzin otwarcia. 
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 18 września 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Burmistrz Ryszard 
Pabian wraz z Skarbnikiem Jackiem Borkowskim podpisali umowę  
o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - 
członków Związku Miast Polskich". Projekt będzie realizowany w ramach 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udział własny w kosztach realizacji 
projektu: Miasto Jasło - 31 431,25 zł, wartość całkowita projektu – ok. 1,6 mln 
zł wartość przypadająca na Partnera Projektu – Miasto Jasło- ok. 200 tys. Zł. 
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 14.09.2018 projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” został złożony do 
dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI  Spójność przestrzenna  
i społeczna , działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, RPO WP 2014-
2020. Przedmiot wnioskowanego projektu obejmuje następujący zakres: 
Adaptacja budynku SP 2 na CTKiP w Jaśle – wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz zakupem wyposażenia, rewitalizacja obszaru funkcjonalnie związanego 
 z CTKiP - remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego 
 i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park 
Miejski, Ogródek Jordanowski, prace budowlano-konserwatorskie przy 
Glorietce w Parku Miejskim, utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej  
w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w Parku 
Miejskim, budowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.  
Wartość ogółem projektu: 14.896.961,46 zł. Dofinansowanie: 9.421.297,74. 
Wkład własny: 5.475.663,72. 
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 Miasto Jasło zostało wybrane do udziału w projekcie pn. „Integracja 
europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” (“Bridging 
European and Local Climate Action”). Projekt rozpocznie współpracę Miasta 
Jasła z  33 innymi  europejskimi miastami i gminami z Niemiec, Polski, Czech, 
Rumunii, Grecji i Portugalii, która potrwa 3 lata. Celem projektu jest wsparcie 
miast , które są zainteresowane rozwojem gospodarki niskoemisyjnej  
i europejską wymianą wiedzy i doświadczeń. Czas realizacji projektu: do marca 
2021 r. Wkład Miasta to koszt delegacji dwóch pracowników Miasta 
uczestniczących w konferencjach i szkoleniach.   



Realizowane zadania 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 

 

Remont podjazdu i placu manewrowego remizy   

Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice”. 

 

 1 sierpnia 2018 r. zawarto umowę na remont podjazdu i placu manewrowego 
OSP Jasło – Niegłowice z terminem realizacji do 7.10.2018 r. Wartość robót 
wyniosła 93 991,93 zł. Zakres robót obejmował m.in.: rozebranie nawierzchni, 
wywóz gruzu, uzupełnienie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, montaż 
obrzeży chodnikowych i krawężników, ułożenie kostki brukowej. 

 13.09.2018 r. zakończono realizację przedmiotowego zadania. Prace remontowe 
zostały wykonane zgodnie z umową, jakość prac oceniono dobrze  
i bez zastrzeżeń. Wykonanie w/w robót pozwoliło na zakończenie kolejnego etapu 
remontu budynku remizy OSP Jasło – Niegłowice.  

. 
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Samodzielne stanowisko ds. społecznych : 

 

 11 września 2018 roku zakończył się nabór projektów do Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W ramach naboru wpłynęło 33 wnioski które zostaną teraz 
poddane ocenie merytorycznej. Weryfikacji dokona Zespół Oceniający, który 
zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Jasła.  

 

 Od 17 września 2018 r. rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej 
obejmującego szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka 
w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jasła. Szczepienia 
są bezpłatne - sfinansowano je ze środków budżetu Miasta Jasła. Do realizacji 
programu w drodze konkursu został wybrany Samodzielny Publiczny Miejsko-
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Szczepienia odbywają się w 
przychodniach przy ul. Mickiewicza 4 oraz przy ul. Baczyńskiego 27. 

. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:  

 

 zrealizowano uchwałę Nr LXV / 677 / 2018 Rady Miejskiej z 28 maja 2018r. 
dotyczącą nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości, 
obejmującej działkę nr 1369/2 o pow. 0,0084 ha położonej  
w Jaśle, obręb nr 7 – Południe, z przeznaczeniem na urządzenie odcinka ścieżki 
między ulicami Lenartowicza i Staszica. Akt notarialny Rep 
 A nr 4199 / 2018 Umowa sprzedaży z 6.09.2018r. sporządzony   
w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agaty Uliasz w Jaśle.  

 

 

 

 

 

 

. 



Inwestycje i remonty 
  

 

17 



Inwestycje i remonty 

18 

  
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 20.08.2018r. umowa WI.272.60.2018 na przeprowadzenie remontów ulic 
osiedlowych. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
Kwota brutto: 8.200,00 zł. 

  

 22.08.2018r. umowa WI.272.61.2018 na wykonanie renowacji rowu przy ulicy 
Produkcyjnej w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki.  Kwota brutto: 
23.200,00 zł. 

  

 27.08.2018r. umowa WI.272.63.2018 na budowę dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota 
brutto: 104.999,71 zł. 
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 06.09.2018r. Ogłoszono przetarg na budowę miejsc postojowych Kiss & Ride przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle. Termin składania ofert do 21.09.2018r. 

   

 18.09.2018r. Otworzono oferty z  przetargu na „ Remont ul. bocznej od  
ul. Mickiewicza - Gamrat”: Złożono 1 ofertę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
Mostowych. Kwota oferty: 276.866,85 brutto.  



Spotkania i wydarzenia 
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28 sierpnia – Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Jasła. 85 uczniów 
jasielskich szkół otrzymało stypendia. 69 za wyniki w nauce  
i 16 za osiągnięcia tzw. jednokierunkowe, czyli za wyjątkowe osiągnięcia  
w jednej dziedzinie. 
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28 sierpnia – Rada Seniorów 

 

29 sierpnia – JDK, odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Jasła  
w sprawie ogłoszonego naboru na wymianę wyeksploatowanych starych pieców 
węglowych. Miasto Jasło przystąpiło do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, 
w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego 
pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę, kocioł na ekogroszek 
lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej. 
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31 sierpnia – Uroczystości z okazji 
38.rocznicy Podpisania Porozumień 
Sierpniowych. 

 

30 sierpnia - Zawody Pływackie  
o Puchar Burmistrza Miasta Jasła.  
W zawodach wystartowało 60 
zawodników z Polski i Słowacji. 
Wręczono 60 medali i 9 pucharów. 
Miasto Jasło wsparło imprezę kwotą 
1200 złotych. Głównym organizatorem 
był KS SPEED Jasło. 
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1 września – II Memoriał im. Aleksandra Karamona 

 

2 września – Holi Festival – Święto Kolorów 
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7 września - Park miejski, narodowe czytanie  

7 września - Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego 

7 września - Humenne, udział w Dniach Miasta Partnerskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 września – IV Piknik z Osiedlem Kopernika  
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13 września – Muzeum Regionalne w Jaśle,  wernisaż wystawy pt. „150-lecia Liceum  
i Gimnazjum w Jaśle,  125-lecie Kaplicy Gimnazjalnej” 

 

14 września – Bytom, Posiedzenie Związku Miast Polskich 

 

15 września – Jubileusz 150-lecia I Liceum i Gimnazjum oraz 125-lecie Kaplicy 
Gimnazjalnej 
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15 września – Zawody BMX o Puchar Burmistrza. Na starcie stanęło 26 zawodników 
ze Stryszowa, Lublina, Dzierżoniowa, Wadowic i z Jasła. Głównym organizatorem 
zawodów był klub rowerowy  KS AQUILA Wadowice. Miasto Jasło wsparło zawody 
kwotą 4 tys. złotych.  

15 - 16 września - Otwarte 
Mistrzostwa Jasła w Tenisie.  
29 osób rywalizowało o tytuł 
mistrza Jasła w kategorii singiel 
mężczyzn, singiel kobiet i singiel 
mężczyzn 45+. Ze środków miasta  
w wysokości 1,6 tys. zł 
sfinansowano koszty organizacyjne 
i zakup nagród dla uczestników. 
Głównym organizatorem turnieju 
było Stowarzyszenie Miłośników 
Tenisa Ziemnego. 
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16 – 17 września –Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka upamiętniające 79. rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę. W pierwszym dniu odbyły się obchody oficjalne z Mszą Św., 
Apelem Pamięci oraz okolicznościowymi przemówieniami. Drugiego dnia w Jasielskim 
Domu Kultury odbyła się prelekcja pt. "Jasielski Wrzesień 1939" przygotowania 
wspólnie ze Związkiem Sybiraków i Muzeum Regionalnym w Jaśle.  
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18 września – Warszawa, Konferencja "Nowa rzeczywistość PPP" 

 

19 września – Krosno, spotkanie informacyjne dla władz samorządowych  
i przedsiębiorców organizowane przez euro-park Mielec 

 

21 września – JDK, Konferencja „Stop dopalaczom” 

 

21 września – Olimpiada Gier Podwórkowych 
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22 września – Zawody w Kickboxingu 

 

23 września – Jubileusz 100-lecia Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej 



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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