
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 8 stycznia  do 4 lutego   

 2019 r. 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/3/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 9 stycznia 2019 r. w sprawie: 
powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2019 roku.  

 
 Zarządzenie Nr V/4/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 stycznia 2019 r. w sprawie: 
zmiany zarządzenia Nr IV/213/2016 z 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników 
jednostek i zakładów budżetowych Miasta Jasła.  

 
 Zarządzenie Nr V/5/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 stycznia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na udzielenie 
mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.  
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 Zarządzenie Nr V/6/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 stycznia 2019 r. w sprawie:  
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków  
o udzielenie dotacji celowej na realizacje przedsięwzięcia o charakterze sportowym  
w 2019 roku.  

 
 Zarządzenie Nr V/7/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 stycznia 2019 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła  
w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na 
lata 2019 -2024”. 

 
 Zarządzenie Nr V/8/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 stycznia 2019 r. w sprawie: 
przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2019 r. 

 
 Zarządzenie Nr V/9/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 stycznia 2019 r. w sprawie: 
przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2019 r. w szczegółowości do 
paragrafu klasyfikacji budżetowej.  



Zarządzenia 

6 

 Zarządzenie Nr V/10/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 stycznia 2019 r. w sprawie:  
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

 
 Zarządzenie Nr V/11/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 24 stycznia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań 
z zakresu zdrowia publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
na rok 2019”.  

 
 Zarządzenie Nr V/12/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 stycznia 2019 r. w sprawie: 
wyboru oferty i przyznania środków na realizację zadania publicznego na udzielenie 
mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.  
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 Zarządzenie Nr V/13/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 stycznia 2019 r. w sprawie: 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

 
 Zarządzenie Nr V/14/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 stycznia 2019 r. w sprawie: 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,  
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 
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 Zarządzenie Nr V/15/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 stycznia 2019 r. w sprawie: 
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 
2019/2020. 

 
 Zarządzenie Nr V/16/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 stycznia 2019 r. w sprawie: 
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2019/2020. 

 
 Zarządzenie Nr V/18/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 stycznia 2019 r. w sprawie: 
ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019”. 
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 Zarządzenie Nr V/19/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 1 lutego 2019 r. w sprawie: 
powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy 
Miasto Jasło. 
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 Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 stycznia 2019 r. w sprawie: 
zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2019 rok. 

 
 Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 17 stycznia 2019 r.  w sprawie: 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 stycznia 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 4/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 stycznia 2019 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Nowoczesne rozwiązania  
w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – 
członków Związku Miast Polskich”. 
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 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 02.01.2019r. umowa WI.7031.1.2019 dopłata w formie dotacji z budżetu miasta Jasła 
dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A. Wykonawca: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

  

 02.01.2019r. umowa WI.7031.2.2019 na zaopatrzenie Miasta Jasła w wodę na cele 
przeciwpożarowe. Wykonawca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
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 2.01.2019r. umowa WI.7021.1.2019 na prowadzenie bieżącej obsługi przepompowni 
wód opadowych przy ul. Kolejowej w Jaśle. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

  

 2.01.2019r. umowa WI.272.1.2019 na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej  
w ulicach na terenie Miasta Jasła. Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha.  
Kwota brutto: 97.195,00 zł. 
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12 stycznia  – JDK, koncert finałowy „Na nutę kantyczek”. Po raz 24 Jasielski Dom Kultury 
zorganizował Konkurs Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Jasła i Księdza Dziekana Dekanatu Jasło – Wschód.  
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13 stycznia  –  płyta rynku, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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14 stycznia – Konwent Wójtów i Burmistrzów 

 

15 stycznia – Rzeszów, spotkanie opłatkowo – noworoczne  

 

16 stycznia – Rada Seniorów 

 

16 stycznia – Skołyszyn, uroczyste posiedzenie zarządu OSP i spotkanie opłatkowe 

 

17 stycznia  – Rzeszów, spotkanie w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 

 

18 stycznia – Skołyszyn, otwarte spotkanie noworoczne  

 

18 stycznia – Gdańsk, posiedzenie zarządu Związku  Miast Polskich   
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22 stycznia  – Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

23 stycznia – MDK, wręczenie nagród w XXIV konkursie fotograficznym „Jasło – Moje 
Miasto”. Obecna edycja  nosiła tytuł: „Jasielskie ślady walk o niepodległość”. Jak co roku, 
patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Jasła i trzeci rok z rzędu Prezes 
Polwax S.A. Jasło.  
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23 stycznia – osiedle Górka Klasztorna, spotkanie świąteczno –noworoczne z seniorami 

 

24 – 25 stycznia – Jasionka, XII Forum Europa - Ukraina. "Ukraina po 2019 roku.  
Ile zmiany, ile kontynuacji" oraz I Forum Słowackie.  

 

25 stycznia – JDK, Noworoczne spotkanie seniorów z Teatrem  „Umrzeć ze śmiechu 16+” 
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28 stycznia – JKD, odprawa roczna podsumowująca osiągnięte wyniki i efekty pracy 
Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 
 

28 stycznia  - Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 
 

29 stycznia – Rzeszów, Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, nadanych przez 
Prezydenta RP oraz wyróżnień honorowych ( odznaczenie dla Pani Bożeny Molskiej – 
Olbrot ) 

29 stycznia – XI Obchody Międzynarodowego 
dnia pamięci o Ofiarach Holokaustu na 
Podkarpaciu.  Na cmentarzu żydowskim przy 
pamiątkowej tablicy odbyła się uroczystość 
upamiętnienia ofiar. Natomiast w Jasielskim 
Domu Kultury odbyła się premiera filmu 
 o Hugonie Steinhausie (Honorowym 
Obywatelu Miasta Jasła), którego realizację 
dofinansowało m.in.: Miasto Jasło. 
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30 stycznia – MOSiR, VII Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jasła w ramach 
Wojewódzkiej Ligi w Narciarstwie Biegowym pod honorowym patronatem Marka 
Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP. 191 zawodników w różnych kategoriach stawiło się 
na starcie trasy biegowej przy obiektach MOSiR w Jaśle. Zawodnicy jasielskiego klubu 
zdobyli 16 medali w tym 7 złotych. Głównym organizatorem zawodów był Klub Sportowy 
Speed Jasło przy współpracy MOSiR w Jaśle i Urzędu Miasta w Jaśle. Miasto Jasło wsparło 
imprezę kwotą 3 tysięcy złotych.  
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31 stycznia  – Rzeszów, posiedzenie zarządu PSST 

 

31 stycznia  – Rada Nadzorcza MKS 

 

1 lutego  – Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej  



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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