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 Zarządzenie Nr V/31/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2019 r. w sprawie: 
wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez 
podległe jednostki i  zakłady budżetowe Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr V/32/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 8 marca 2019 r. w sprawie: 
ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa Miasta Jasła w 2019 roku.

 Zarządzenie Nr V/33/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 8 marca 2019 r. w sprawie: 
przyznania stypendium w 2019 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Panu Michałowi Babiarzowi.

 Zarządzenie Nr V/34/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 8 marca 2019 r. w sprawie: 
przyznania stypendium w 2019 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Pani Karolinie Cygnar.
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 Zarządzenie Nr V/35/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 2019 r. w sprawie: 
określenia Ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Zarządzenie Nr V/36/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 2019 r. w sprawie: 
określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
przez przedsiębiorców w ramach wykonywania działalności gospodarczej związanej ze 
sprzedażą napojów alkoholowych.

 Zarządzenie Nr V/37/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 2019 r. w sprawie: 
prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

 Zarządzenie Nr V/38/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 12 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania rocznych raportów z realizacji 
działań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 
Jasła na lata 2013 – 2018”.
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 Zarządzenie Nr V/39/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 2019 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 pracownika MOPS - Pani 
Anety Cysarz.

 Zarządzenie Nr V/40/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 2019 r. w sprawie: 
cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 
oraz w sprawie cofnięcia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego dla pracownika 
MOPS - Pani Iwony Wojnarowicz.

 Zarządzenie Nr V/41/2019 Burmistrza Miasta Jasła  z18 marca 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.
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 Zarządzenie Nr V/42/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jaśle z powodu śmierci Pana Józefa Biernackiego. – skład pozostał bez zmian

 Zarządzenie Nr V/43/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. zmieniające 
Zarządzenie ws. wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania 
finansowego przez podległe jednostki i zakłady budżetowe Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr V/44/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 marca 2019 r. w sprawie: 
wyłączenia lokali z zasobu socjalnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 4.

 Zarządzenie Nr V/45/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2019 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na realizację zdania publicznego zaproponowanego przez 
Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA”. 

 Zarządzenie Nr V/46/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2019 r. w sprawie: 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2019 r.
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 Zarządzenie Nr V/47/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2019 r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania za 2018 r. z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/47a/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 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/48/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
powołania Animatora Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła.

 Zarządzenie Nr V/49/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego zaproponowanego przez Jasielskie 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 marca 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: Zakup mebli i wyposażenia w ramach projektu pn. „Tworzenie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz do badania  i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 14 marca 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: „Nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych i wieloletnich na 
terenie miasta Jasła w 2019 r.” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 2019 r. w sprawie: 
regulaminu  komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych udzielanych przez Miasto Jasło i Urząd Miasta w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 15 marca 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: „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła – wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych” oraz do badania ofert.

 Zarządzenie Nr 24a/2019 Burmistrza Miasta z 15 marca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu 
Miasta w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. w sprawie: 
wysokości pogotowia kasowego w kasie Urzędu Miasta w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta 
ds. kancelarii ogólnej urzędu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w Urzędzie Miasta 
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta 
ds. promocji w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta 
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta 
ds. funduszy zewnętrznych w Wydziale Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta 
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 marca 2019 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 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 zieleni w centrum miasta Jasła 
w 2019 r. ” oraz do badania ofert.

 Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2019 r. w sprawie: 
powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków osób ubiegających 
się o wynajem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Jasła. 

 Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 marca 2019 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w 
Jaśle.

 Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na 
„ Administrowanie Kompleksem Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Kwiatowej w Jaśle”.
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 Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 
3.3.1” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do 
dofinansowania ze środków EFRR. Zakres projektu obejmuje wymianę 
dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub 
kotły na biomasę (pellet) w 231 domach prywatnych na terenie Miasta Jasła oraz 
budowę węzłów cieplnych wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU w 
budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej (łącznie 11 budynków).

 Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 
3.3.2” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do 
dofinansowania ze środków EFRR. Zakres projektu obejmuje wymianę 
dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa 
stałe inne niż biomasa w 101 domach prywatnych na terenie Miasta Jasła.
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 29.03.2019 r. Wydział Funduszy Zewnętrznych złożył wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego 
przy ul. Śniadeckich w Jaśle”.
Całkowity koszt brutto:   3 451 519,00 zł
Całkowite środki własne i inne: 2 048 462,50 zł 
Całkowite wnioskowane środki FRKF:  1 403 056,50 zł 
Termin realizacji: 09.2019 – 06.2020
Zakresem rzeczowym zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego 
przy ul. Śniadeckich w Jaśle jest: przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze 
sztucznej trawy, wymiarach pola gry 100x64m i powierzchni 6400 m2, ogrodzenie z 
4 furtkami oraz z 2 bramami służącymi do wjazdu technicznego, oświetlenie boiska - 
6 szt. oświetlaczy na masztach o wysokości 16 m, piłkochwyty o wysokości  6000 
mm 
i przekroju 80x80x3 mm, bramki aluminiowe profesjonalne o wymiarach 7,32 x 
2,44m.
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 Projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, uzyskał pozytywną ocenę 
merytoryczną i został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR. 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 9.421.297,74 zł. 
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 Szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Kolejni członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła 
rozpoczęli szkolenia w zakresie:
-szkolenia podstawowego strażaków,
-szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego,
-szkolenie uzupełniające dla strażaków którzy odbyli Kwalifikowany Kurs Pierwszej 
Pomocy. 
Przedmiotowe szkolenia odbywają się siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle. Szkolenia przygotowywane i realizowane są nieodpłatnie przez 
KPPSP w Jaśle. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 Narada szkoleniowa z Wojewodą Podkarpackim z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 19.03.2019 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się narada szkoleniowa dla organów 
samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Głównym tematem narady była organizacja i funkcjonowanie struktur zarządzania 
kryzysowego na administrowanym terenie. W naradzie wziął udział kierownik WBiZK 
– Maciej Jagielski.
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Wydział Gospodarki Komunalnej 

 12.04. 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 
listę rankingową projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 – 
przedsięwzięcia z gospodarki odpadami komunalnymi. Zgłoszony przez Miasto Jasło 
projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” został pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW. 
Projekt znajduje się na miejscu 4 wśród 21 wszystkich pozytywnie ocenionych 
projektów. 
Wartość przedsięwzięcia: 8 185 880,75 zł.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 5 656 909,46 zł.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

 Wszczęto procedury mające na celu przygotowanie do adaptacji pomieszczeń na 
dworcu PKP z przeznaczeniem na toaletę publiczną. Wykonane zostaną pomieszczenia 
sanitarne: wc męskie, wc damskie i pomieszczenie do karmienia 
i przewijania dzieci. Pomieszczenia będą służyć pasażerom kolei i mieszkańcom Jasła, 
ponadto będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przewidywany termin realizacji: 31 lipca 2019.

 5.04.2019 r. został ogłoszony przetarg na administrowanie terenem rekreacyjno 
-sportowym przy ul. Kwiatowej.  Zawarcie umowy na okres do 31.12.2020 r.  
z oferentem wyłonionym w postępowaniu przetargowym przewidywane jest 
w II połowie kwietnia br. 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 Miasto przyznało dwie dotacje na zadania z zakresu pożytku publicznego w sferze 
kultury: na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego poprzez organizację XI Edycji „Powitania Wiosny na Cygańska Nutę” 
(Stowarzyszenie Romów BAHTAŁE ROMA) – 5,5 tys. zł oraz na edukację osób 
starszych poprzez realizację przedsięwzięć „Świadomy Senior Na Straży Pamięci 
Historycznej Narodu Polskiego i Promujący Polską Kulturę i Tradycję Wśród Seniorów 
Środkowej Europy” (Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku) - 
10 tys. zł. 
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości

 Przygotowano szkolenie dla jasielskich przedsiębiorców z zakresu Platformy 
Zakupowej. Szkolenie planowane jest na 25.04.2019 r.

 W wyniku podpisanej umowy  z firmą D&B Partners, oferta inwestycyjna miasta 
pojawiła się na stronie serwisu www.terenyinwestycyjne.info. Serwis prezentuje 
potencjał inwestycyjny Polski, zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, jak 
i terenów pod inwestycje przemysłowe i magazynowe w najbardziej atrakcyjnych 
regionach. 

http://www.terenyinwestycyjne.info/
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

 Uchwała Nr LXX / 735 / 2018 Rady Miejskiej z 27 sierpnia 2018 r. dotycząca wyrażenia 
zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, 
nr ewid. 1672/38, obręb Nr 9 – Górka. Umowa notarialna Rep. A 1458/2019  
sporządzona została 15.03.2019 r. u notariusza Daniela Leputy przy ul. Czackiego 7 
w Jaśle.
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 Wydano 38  decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów, 
 na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 
 4.03.2019 r. umowa WI.272.8.2019 na budowę łącznika ulicy Rzemieślniczej z ulicą 
Fabryczną w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
Kwota brutto: 51.000,00 zł.
 
 6.03.2019 r. umowa WI.272.9.2019 na remont ulicy bocznej od ulicy Przemysłowej. 
Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 38.500,00 zł.
 
 8.03.2019 r. umowa WI.272.10.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 7.500,00 zł.
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 8.03.2019r. umowa WI.272.11.2019 na sprzątanie po zimie ulic miejskich, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca: SOL-K-JAS. 
Kwota brutto: 38.000,00 zł.
 
 8.03.2019 r. umowa WI.272.12.2019 na sprzątanie po zimie ulic miejskich, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca: EKOMAX. Kwota: 58.100,00 zł    
 
 13.03.2019 r. umowa WI.272.13.2019 na wykonanie remontu odwodnienia ulicy 
Koralewskiego w Jaśle. Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha.  
Kwota brutto: 4.978,10 zł.
 
 15.03.2019 r. umowa WI.272.14.2019 na wykonanie cząstkowych remontów 
chodników na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–
Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 18.584,51 zł.
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 20.03.2019 r. umowa WI.272.15.2019 na wykonanie remontu chodnika przy ulicy 
Czackiego w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–Usługowy „ROMAX”  
mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 21.597,32 zł.

 21.03.2019 r. umowa WI.272.17.2019 na wykonanie remontu odwodnienia skarpy 
przy cmentarzu przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Wykonawca: ZGK Kołaczyce. 
Kwota brutto: 12.938,03 zł.
 
 25.03.2019r. umowa WI.272.18.2019 na bieżące remonty ulic w Jaśle. 
Wykonawca: P.R.D.M. Kwota brutto: 169.740,00 zł.
 
 21.03.2019r. umowa WI.272.19.2019 na wykonanie przeglądów okresowych ulic 
i mostów Jaśle. Wykonawca: SCANLASER – Pracownia badań i technik pomiarowych Sp. 
z o.o.  Kwota brutto: 16.457,40 zł.
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 25.03.2019 r. umowa WI.272.20.2019 na przeprowadzenie remontów ulic 
osiedlowych. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota 
brutto: 26.150,00 zł.
 
 21.03.2019 r. umowa WI.272.21.2019 na kompleksowe utrzymanie chodników, 
ciągów pieszych, placów i przystanków – strefa Centrum. Wykonawca: SOL-K-JAS. 
 Kwota brutto: 100.000,00 zł.
 
 21.03.2019 r. umowa WI.272.22.2019 na mechaniczne oczyszczanie ulic miejskich 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca: EKOMAX.
Kwota brutto: 300.000,00 zł.
 
 2.04.2019 r. umowa WI.272.23.2019 na kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów 
pieszych, placów i przystanków – strefa I,II,III.  Wykonawca: Stanisław Dudek – Zakład 
Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni. Kwota brutto: 122.000,00 zł.
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 29.03.2019 r. umowa WI.272.24.2019 na wykonanie cząstkowych remontów ulic masą 
asfaltową na zimno na terenie Jasła. Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha.
 Kwota brutto: 26.120,83 zł.
 
 08.04.2019 r. zlecenie WI.272.25.2019 na naprawę dachu wiaty autobusowej przy 
ul. Lwowskiej w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy „ROMAX”  
mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 2.152,50 zł.
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 5 – 6 marca – Poznań, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich
 
7 marca  – JDK, wręczenie nagród: „Sportowiec Trójmiasta Podkarpackiego”. Po raz 10. 
kibice sportowi wzięli udział w plebiscycie zorganizowanym przez włodarzy 
Podkarpackiego Trójmiasta - Jasła, Krosna i Sanoka oraz Tygodnik regionalny „Nowe 
Podkarpacie” i wybrali najpopularniejszych w tych miastach w 2018 roku sportowców
 i trenerów. W pierwszej dziesiątce sportowców znalazło się trzech reprezentantów 
Jasła, a wśród trzech najpopularniejszych trenerów - jeden jaślanin.
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14 marca – Zgromadzenie MKS sp. z o.o.

14 marca – JDK, spotkanie z sędzią Anną 
Marią Wesołowską w ramach kampanii 
„Ty decydujesz”.  Na zaproszenie Urzędu 
Miasta, Straży Miejskiej oraz Zakładu 
Karnego gościła obecnie najbardziej 
rozpoznawalna sędzia, która ponad 
trzydzieści lat orzekała w sprawach 
karnych w łódzkim sądzie dla nieletnich. 

12 marca – I posiedzenie Rady 
Seniorów II kadencji. Przewodniczącym 
Rady został Marian Sobel, były, wieloletni 
dyrektor Jasielskiego Domu Kultury. W 
prezydium rady zasiadają również Waleria 
Ćwik i Danuta Zioła oraz Maria Gubała. 
Rada działa społecznie.
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 14 marca – spotkanie z przewodniczącymi  zarządów osiedli

14 marca – Rada Nadzorcza MPGK

15 marca – spotkanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z przedsiębiorcami.
Tematem spotkania była oferta RARR dla przedsiębiorców, m.in. kompleksowe 
i proinnowacyjne nieodpłatne usługi doradcze, instrumenty wspierające finansowanie 
rozwoju firm oraz programy wspierające ich ekspansję zagraniczną. Po części 
prezentacyjnej miały miejsce indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców.

15 marca – Posiedzenie Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego 

15 marca – podsumowanie XVIII jasielskiego konkursu matematycznego im. Hugona 
Steinhausa
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16 marca – JDK, walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego 

16 marca – Podkarpackie Centrum Sportów Walki, V Puchar Podkarpacia Karate 
Kyokushin

22 – 24 marca – Turniej Finałowy Podkarpackiej III Ligi

22 – 24 marca – MOSiR,  pierwszy turniej o awans do II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn 

23 marca - Zawody Kickboxingu Nitus Euroliga Edycja Spartan. Do walki zakwalifikowano 
112 osób z 17 klubów z Polski i Słowacji i ostatecznie zestawiono do walk 52 pary. Walki 
jasielskich zawodników pozwoliły klubowi zająć 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Miasto Jasło wsparło zawody kwotą 4 tys. złotych. Głównym organizatorem zawodów 
była sekcja SPARTAN UKS ASW Judo-Jasło.
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25 marca – 9 kwietnia – wybory do zarządów osiedli, w tym wybory przewodniczących 
zarządów osiedli. Zmiana gospodarza nastąpiła na osiedlu Gądki ( Bogumił Kopeć 
zastąpił Michała Rybkę )oraz na osiedlu Kopernika (Lech Polak zastąpił Bogusławę 
Wójcik). Na pozostałych  osiedlach funkcję przewodniczącego pełnią osoby, które  
dotychczas zajmowały to stanowisko. 

27 marca – I posiedzenie III kadencji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obrady 
poprowadził Jakub Szot, przewodniczący 
ubiegłej kadencji. Przewodniczącą MRM 
została Grażyna Schabińska, 
wiceprzewodniczącymi Aleksandra 
Pelczar i Anna Janas, a sekretarzem 
Zuzanna Niebieszczańska.
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 27 marca – Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST

28-29 marca – JDK, Konkurs Młodych Instrumentalistów

1 kwietnia – Kraków, I Krajowe Forum Miejskie

5 kwietnia – Polańczyk, Konferencja „Budowa rynku energii – Współpraca biznesu 
z samorządami”
 
5 kwietnia – Kraków, pogrzeb 
Stanisława Dąbrowy – Kostki, 
Honorowego Obywatela 
Miasta Jasła
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5-7 kwietnia – MOSiR, Turniej ćwierćfinałowy o awans do II Ligi Piłki Siatkowej 
Mężczyzn 

6 kwietnia – Podkarpackie 
Centrum Sportów Walki, 
turniej Karate Kyokushin 
„Pierwszy Start” . W turnieju 
wzięło udział 65 
najmłodszych zawodników. 
Zawody zorganizował 
Jasielski Klub Kyokushin 
Karate. Miasto Jasło wsparło 
zawody kwotą 1,5 tys. zł.
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 8 kwietnia – JDK, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” 2019 dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem turnieju był Zarząd 
Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle wraz z 
Burmistrzem Miasta Jasła, Państwową Strażą Pożarną i Jasielskim Domem 
Kultury.
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 8-9 kwietnia – Kraków, V Europejski Kongres Samorządowy. Wśród 
omawianych tematów dotyczących środowiska była „Gospodarka 
wodna w gminie – zrównoważone rozwiązania”. Miasto Jasło w 
panelu dyskusyjnym reprezentował burmistrz Ryszard Pabian.  
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9 kwietnia – Posiedzenie Rady Seniorów

10 kwietnia - Obchody 79 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 9 Rocznicy Katastrofy 
Smoleńskiej. Przedstawiciele Jasła i powiatu jasielskiego uczcili pamięć tysięcy ofiar 
zbrodni katyńskiej, popełnionej przez NKWD w 1940 roku oraz 96 osób lecących oddać 
hołd pomordowanym, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród 
ofiar katastrofy był śp. Stanisław Zając, senator, Honorowy Obywatel Miasta Jasła.
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10 kwietnia – Biecz, Przekazanie do użytkowania zakończonej inwestycji "Budowa 2 
budynków mieszkalnych "Willa Parkowa" oraz Posiedzenie Rady Nadzorczej Jasielskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

11 kwietnia – MOPS, śniadanie Wielkanocne

12 kwietnia – JDK, premiera filmu „Łukasiewicz, nafciarz romantyk”



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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