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 Zarządzenie Nr V/52/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jasło. 

 
 Zarządzenie Nr V/53/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu 
Szkół Miejskich nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło. 

 
 Zarządzenie Nr V/54/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. 

 
 Zarządzenie Nr V/55/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
ustanowienia koordynatora gminnego w Mieście Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr V/56/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 
 Zarządzenie Nr V/57/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2018 r. 

 
 Zarządzenie Nr V/58/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 kwietnia 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/59/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 kwietnia 2019 r. o zmianie 
zarządzenia w sprawie: powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie 
dotacji celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym w 2019 roku. 
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 Zarządzenie Nr V/60/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr V/61/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/62/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 9 maja 2019 r. w sprawie: 
powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 
2021 – 2024. 

 
 Zarządzenie Nr V/63/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 9 maja 2019 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Oceniającego projekty złożone w ramach Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok. 

 
 Zarządzenie Nr V/64/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 maja 2019 r. w sprawie: 
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 
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 Zarządzenie Nr V/65/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 14 maja 2019 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez 
Fundację im. Stefanii Woytowicz pn. „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – 
Warsztaty Artystyczne – Wakacje ze Sztuką”. 
 
 Zarządzenie Nr V/67/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 16 maja 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 w ramach dodatkowego terminu składania wniosków. 
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 Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 17 kwietnia 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: „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 39/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 24 kwietnia 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 na terenach miejskich 
położonych poza centrum Miasta Jasła w 2019 r.” oraz do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: 
ustalenia wzoru druku karty drogowej; wzoru druku karty miesięcznej kontroli zużycia 
materiałów pędnych oraz wzoru druku zamówienia na przydział samochodów służbowych 
Urzędu Miasta w Jaśle. 
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 Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie do projektu pn. „Tworzenie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” w ramach działania 
1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „Inkubatory 
przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W najbliższym czasie 
zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. 

 



Realizowane zadnia  
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

 Miasto Jasło podpisało umowę na techniczną realizację kina plenerowego 
polegającą na dostarczeniu sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia projekcji 
filmów i wyświetleniu sześciu filmów, na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. 
Kwiatowej. Filmy wyświetlane będą w każdą sobotę od 6 lipca do 10 sierpnia br., wg 
poniższego harmonogramu: 
 
6  lipca 2019 -  „Bardzo Fajny Gigant” 
13 lipca 2019 -  „Jutro będziemy szczęśliwi” 
20 lipca 2019 -     „Bez reguł” 
27 lipca 2019 -     „Vabank” 
3 sierpnia 2019 -  „Przełęcz ocalonych” 
10 sierpnia 2019 -„Transcendencja 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

 

 Miasto otrzymało dotację w kwocie 10 000 zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch 
zabytkowych nagrobkach, znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy 
ul. Zielonej. Umowa zostanie podpisana w bieżącym miesiącu. 

 

 Podpisano Umowę z Wykonawcą prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech 
zabytkowych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu komunalnym w  Jaśle przy 
ul. Zielonej. Prace sfinansowane będą ze środków własnych oraz  
z pozyskanej już dotacji od PWKZ. Informacje dot. ewentualnego pozyskania dotacji, 
przez Miasto, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego będą po 
rozdysponowaniu środków i podjęciu stosownej uchwały na Sesji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego pod koniec maja br. 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

 

 W ramach dodatkowego naboru wniosków o dotacje na działania z zakresu sportu, 
udzielono dotacji dla UKS „Mosir” Jasło w wysokości 65 tys. zł na organizację  
XX Jubileuszowej edycji  Międzynarodowego Festiwalu Sportu w Jaśle.  



Realizowane zadania 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

 

Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 

  

 15 maja na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr IX/72/2019 z dnia  
15.04.2019 r. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji na 
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego furgon patrolowy dla 
Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Łączna wartość funduszu wsparcia Policji 
wynosi 30 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami wykorzystanie środków 
finansowych należy rozliczyć w terminie do 27.12.2019 r. Niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na rachunek Miasta Jasła w terminie  
do 30.12.2019 r. 
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości: 

 

 Opracowano dokumentację „Konkursu na najlepszy biznesplan w branży ICT”, 
którego celem jest promowanie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle poprzez 
wspieranie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w sektorze ICT, w sekcji J (Informacja i Komunikacja) 
Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiącym jedną z inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego. 
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 Wydano 23 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  

na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich 

 

 16.04.2019r.  umowa WI.272.26.2019 na konserwacje fontanny na płycie Rynku  
w Jaśle. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 9.594,00 zł.  

 

 16.04.2019r.  umowa WI.272.27.2019 na konserwacje fontanny w Parku Miejskim  
w Jaśle. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 11.808,00 zł. 

  

 15.04.2019r. umowa WI.272.28.2019 umowa na renowacje przydrożnych rowów. 
Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 11.900,00 zł. 
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 17.04.2019r. umowa WI.272.29.2019 umowa na wymianę drzwi do archiwum UM  
w Jaśle. Wykonawca: Usługi Remontowo Budowlane „Konkret” Śmietana Piotr.  
Kwota brutto: 10.578,00 zł. 

  

 18.04.2019 r. umowa WI.272.30.2019 na rozbudowę i wzmocnienie ulicy 
Rzemieślniczej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew 
Jagodziński. Kwota brutto: 18.300,00 zł 

 

 30.04.2019 r. umowa WI.272.32.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
 Kwota brutto: 45.650,00 zł 

  

 06.05.2019 r. umowa WI.272.33.2019 na wykonanie cząstkowych remontów 
chodników na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–
Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 18.278,65 zł 
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 09.05.2019r. umowa WI.272.35.2019 umowa na renowacje przydrożnych rowów. 
Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 32.900,00 zł. 

  

 10.05.2019r.  umowa WI.272.36.2019 na remont fontann w Parku Miejskim i na płycie 
Rynku w Jaśle. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 11.808,00 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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16 kwietnia – Jasionka, szkolenie obronne  

 

17 kwietnia – Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

24 kwietnia – Rzeszów, Energetyczne Forum Samorządowe   

 

26 kwietnia – Posiedzenie Rady Nadzorczej TBS -ABK 

 

 

 

 

26 kwietnia – Wręczenie Srebrnych  medali „Za 
zasługi dla obronności kraju”. Odznaczeni 
zostali Państwo Barbara i Wojciech Kopeć oraz 
Elżbieta i Andrzej Turek. 
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27 kwietnia – płyta rynku, „Ładne 
kwiatki? Rewitalizujemy Jasło!”. Pod 
takim hasłem Miasto Jasło zorganizowało 
akcję rozdawania roślin doniczkowych 
oczyszczających powietrze. 1000 roślin 
trafiło do mieszkańców, którzy przynieśli 
ze sobą na jasielski rynek co najmniej 
100 plastikowych nakrętek, albo drobny 
zużyty sprzęt elektroniczny. 

30 kwietnia – Bieszczady, wyjazd studyjny szlakiem projektów zrealizowanych dzięki 
środkom unijnym 
 
30 kwietnia – 20-lecie istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 
2 maja – wizyta delegacji z miasta partnerskiego Humenne. Wizyta dotyczyła dalszej 
współpracy. 
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3 maja –Jasielskie obchody 228. rocznicy Konstytucji 3 maja i święta Matki Bożej 
Królowej Polski.  
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8 maja – JDK, Złote Gody. 
Siedemnastu parom  
z Jasła, które 50 (lub 
więcej) lat temu wzięły 
ślub, Prezydent RP 
Andrzej Duda przyznał 
Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.  

5 maja –  Wystawa psów rasowych 
 
5 maja - Otwarcie sezonu rolkowego na torze rolkowo-narciarskim. W zawodach 
wzięło udział 60 osób. Imprezę zorganizował Klub Sportowy SPEED Jasło (wsparcie 
Miasta 3 tys. zł).    

9 maja - XXVIII Turniej Wiedzy o Jaśle 
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9 maja – powiatowe obchody „Dnia Strażaka 2019” 
 
9 maja – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
10 maja – „Majówka z Kulturą”. Wydarzenie  proponujące mieszkańcom różnorodne 
działania kulturalne i artystyczne dla różnych grup wiekowych. Główne imprezy 
odbywały się w Citik-u i jego okolicach. 

9 maja - Jubileusz 50-lecia Muzeum 
Regionalnego w Jaśle.  
W uroczystościach jubileuszowych, które 
odbyły się w budynku Muzeum oraz na sali 
widowiskowej wzięli udział wszyscy poprzedni 
dyrektorzy instytucji oraz burmistrz i 
wiceburmistrz miasta, pracownicy i zaproszeni 
goście. W ramach wydarzenia odbył się 
wernisaż okolicznościowej wystawy „50 lat 
Muzeum Regionalnego w Jaśle”  
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10 maja - IX Turniej Tenisa stołowego o Mistrzostwo Jasła Szkół Podstawowych 2019.  
W turnieju wzięło udział 50 osób z jasielskich szkół podstawowych. Zawody 
zorganizował ULS „SPIN” Jasło w Szkole Podstawowej nr 10 w Jaśle. Miasto Jasło 
wsparło zawody kwotą 1,8 tys. złotych 

 

 

 

10 – 12 maja  – Dni Otwarte 
Funduszy Zewnętrznych. 
Zorganizowane były liczne 
atrakcje dla mieszkańców 
np. fotobudka, plenerowa 
lodziarnia, animacje dla 
dzieci, występy artystyczne, 
rodzinna impreza sportowo-
rekreacyjna. 
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11 maja – Stalowa Wola, Dni otwarte funduszy europejskich "Podkarpackie z tradycjami - 
Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 maja - Miejskie Obchody Dnia Strażaka – OSP 

 

13 maja – Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST 
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14 maja – Jubileusz 100-lecia PCK.  
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14 maja – Starostwo Powiatowe, spotkanie ws. współpracy na różnych płaszczyznach 
między urzędami 

 

15 maja – Rada Nadzorcza MKS 

 

16 maja – płyta rynku, Fishmob –Jasło tańczy dla Św. Jana Pawła II 
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17 maja – spotkanie z siatkarzami „MKS MOSiR” Jasło w związku z awansem do II Ligi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maja – PSW, Juwenalia 

 

18 – 19 maja – Stary Sącz, Forum Polska – Węgry „Jakiej solidarności potrzebuje Europa? 



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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