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 Zarządzenie Nr V/20/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 lutego 2019 r. w sprawie: 
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr V/21/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 8 lutego 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego dla pani 
Iwony Wojnarowicz – pracownika MOPS.  

 
 Zarządzenie Nr V/22/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 lutego 2019 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.  

 
 Zarządzenie Nr V/23/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lutego 2019 r. w sprawie: 
wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, 
którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 
2019 rok. 
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 Zarządzenie Nr V/24/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnieniem kultury w Jaśle w 2019 r. 

 
 Zarządzenie  Nr V/25/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lutego 2019 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia nr IV/108/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27.07.2017r.  
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej.  

 
 Zarządzenie Nr V/26/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 lutego 2019 r. w sprawie: 
wyborów do Rady Seniorów Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr V/28/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 2019 r. w sprawie: 
planu kontroli podatkowych na I półrocze 2019 roku.  

 
 Zarządzenie Nr V/29/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 2019 r. w sprawie: 
ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Jasła.  
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 Zarządzenie Nr V/30/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 1 marca 2019 r. w sprawie: 
wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.  
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 Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Jasła 8 lutego 2019 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz  
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.   

 
 Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
Kierownika Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miasta w 
Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lutego 2019 r. w sprawie: 
wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnych 
postępowań w imieniu i na rzecz kilku zamawiających w związku z realizacją projektu  
pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III 
Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE. 
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 Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II 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 11/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz  
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Jasło, w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.  
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 Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów  
i przystanków autobusowych – Strefa Centrum” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów  
i przystanków autobusowych – Strefa I, II, III” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2019 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 do badania i oceny ofert. 
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 20.02.2019 r. - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta 
Jasła”, współfinansowanego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 
3.1 Rozwój OZE, RPO WP 2014-2020. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na 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 
Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2019 r. 
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 Projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, uzyskał pozytywną ocenę formalną  
i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej VI. 
Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie  6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
RPO WP 2014-2020. Zakres projektu obejmuje:  
- adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury 
i Przedsiębiorczości w Jaśle, 
- rewitalizacje obszaru funkcjonalnego 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 projektu wynosi 14 896 961,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 
wynosi 12 561 730,41 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2019 r. 



Realizowane zadnia  
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym w 2019 roku. Dotację otrzymało 18 klubów sportowych na 
realizację 21 przedsięwzięć.  
W ramach dotacji realizowane będą zadania  w niżej wymienionych dyscyplinach: piłka 
nożna - łączna dotacja 297,7 tys. zł, 
piłka siatkowa - łączna dotacja 190 tys. zł, 
sporty walki - łączna dotacja 109,2 tys. zł, 
pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo) - łączna dotacja 46,9 
tys. zł. 
Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 643,8 tys. zł, a wysokość  dotacji 
zawiera się w przedziale od 2 tys. zł do 150 tys. zł. 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 W lutym br., Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. 
Zielonej w Jaśle przekazał, na rzecz Miasta Jasła w formie darowizny kwotę 18 400,00 zł, 
na przeprowadzenie renowacji pomnika nagrobnego z figurą Matki Bożej Różańcowej na 
grobie Maryi Gubały. Prace przy nagrobku prowadzone będą od kwietnia do 15 
października br. 

 

 Kontynuowana jest, nawiązana już w ubiegłym roku, współpraca Miasta Jasła 
 z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Podpisano umowę na 
przeprowadzenie konserwacji i renowacji dwóch zabytkowych nagrobków kamiennych, 
dziecięcych, znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Jaśle: 
Prace przy zabytkowych nagrobkach prowadzone będą przez studentów Wydziału 
Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.  
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Miasto Jasło złożyło wnioski o dofinansowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 
na prace konserwatorskie i restauratorskie dla dwóch zabytkowych 
nagrobków, znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy ul. Zielonej: 
- nagrobek małżeństwa Niemców, 
- nagrobek małżeństwa Łonickich. 
Prace przy zabytkowych nagrobkach prowadzone będą od kwietnia  
do 15 października br. 
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości: 

 

 Współpraca z firmą Nowy Styl w zakresie aktualizacji i uzupełniania oferty 
inwestycyjnej firmy pod kątem nowych standardów PAIH. 

 

 Realizacja działań mających  na celu umieszczenie jasielskich ofert inwestycyjnych  
w nowym generatorze ofert PAIH (uzyskanie indywidualnych ofert dostępu, szczegółowe 
plany dotyczące infrastruktury, wymagane przez PAIH). 
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Wydział Gospodarki Komunalnej : 

 

 25.02.2019 r. do 3.05.2019 r. - w Parku Miejskim w Jaśle jest prowadzone płoszenie 
ptaków gatunku gawron przy użyciu specjalnie wyszkolonych ptaków drapieżnych  
z zastosowaniem technik sokolniczych. Celem akcji jest niedopuszczenie do 
zagnieżdżenia się gawronów w parku. Akcja będzie prowadzona zgodnie z uzyskanym 
przez Miasto Jasło zezwoleniem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie i będzie nadzorowana przez uprawnionego ornitologa.  

 

 Zlecono przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych i formujących drzew zlokalizowanych 
przy ul. Lenartowicza i Baczyńskiego (łącznie 59 szt.). 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych: 

 

 Zawarto umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje 
pozarządowe. Rozdysponowano kwotę 438 000 złotych. Zadania zlecone w wyniku 
konkursu ofert będzie realizować 9 organizacji pozarządowych.  

 

 Trwa szkolenie 20 osób, które zakwalifikowały się do projektu "Podkarpacki E-Senior". 
Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem 
szkoleń jest podniesienie umiejętności cyfrowych seniorów. 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 7 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  na 
wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 30.01.2019r. umowa WI.272.2.2019 na wykonanie 6 operatów wodnoprawnych na 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla wskazanych wylotów kanalizacji 
deszczowej. Wykonawca: iPRA Biuro Usług Projektowych. Kwota brutto: 36.162,00 zł 

  

 22.02.2019r. umowa WI.272.5.2019 na przeprowadzenie remontów ulic osiedlowych. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe. Kwota brutto: 32.700,00 zł 

  

 26.02.2019r. umowa WI.272.6.2019 na wykonanie wyceny 3 obiektów mostowych na 
terenie Miasta Jasła. Wykonawca: Tadeusz Dębski . Kwota: 3.000,00 zł. 
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5 lutego   – Łańcut, seminarium „Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta 
w zakresie gospodarki finansowej gminy” 
 

6 lutego – Zgromadzenie Nadzwyczajne MKS 
 

8 lutego – Wieliczka, 100-lecie Głównego Urzędu Miar 
 

8 lutego – JDK, premiera filmu  

„Fuks”. Miasto wsparło  

produkcję filmu kwotą  

3.000 zł.  
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14 lutego – Rada Nadzorcza TBS – ABK 

 

14 lutego – Rada Nadzorcza MPGK 

 

15-16  lutego – Warszawa, Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich 

20 lutego - Ostatnie Posiedzenie Rady 
Seniorów I kadencji. Rada przyczyniła się do 
powstania Jasielskiej Karty Seniora oraz 
zorganizowania corocznych koncertów 
noworocznych, a także Dni Seniora. 
Współpracowała również z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy 
opracowaniu „Programu Aktywności 
Lokalnej Miasta Jasła dla seniorów na lata 
2016 do 2020. 
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20  lutego - zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 
 

23 – 24  lutego – Vranov nad Toplo’u, wizyta w celu współpracy międzynarodowej oraz 
integracji  
 

26 lutego – Rzeszów, Zgromadzenie PSST 

26 lutego - Turniej Piłki Ręcznej 
dla Dziewcząt i Chłopców 
zorganizowany przez 
Młodzieżową Radę Miejską 
Miasta Jasła oraz Urząd  
Miasta w Jaśle . W turnieju 
wzięło udział 4 zespoły 
chłopców ze szkół 
podstawowych oraz  
5 drużyn dziewcząt.  
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27 lutego – posiedzenie Komisji Stypendialnej. Przyznano stypendia dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W br. stypendia otrzymują: 
Michał Babiarz i Karolina Cygnar. 

 

27 lutego – spotkanie z mieszkańcami osiedla Górka Klasztorna 

 

28 lutego – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS 
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1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pod Pomnikiem Armii Krajowej 

odbyły się obchody upamiętniające ten dzień. Organizatorem uroczystości, które 
odbywają się w Jaśle od 2012, było Miasto Jasło.  Kwiaty złożono również pod budynkiem 
w którym w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 
a w którym wieziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji 
walczących o niepodległą Polskę. 
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1 marca – zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego  

 

2 marca – Podkarpackie Centrum Sportów Walki, IX Otwarte Mistrzostwa  
                   Miasta Jasła w Judo 



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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