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 Zarządzenie Nr V/68/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 maja 2019 r. w sprawie: 
ogłoszenia „Konkursu na najlepszy biznesplan z branży ICT” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny prac zgłoszonych w „Konkursie na najlepszy biznesplan w branży 
ICT”. 

 
 Zarządzenie Nr V/69/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 maja 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/71/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 maja 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  
i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło. 
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 Zarządzenie Nr V/72/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 24 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 
zarządzenia 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/73/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 maja 2019 r. w sprawie: 
przyjęcia Raportu o stanie gminy Miasta Jasła za 2019 rok.  

 
 Zarządzenie Nr V/74/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 31 maja 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/75/2019 Burmistrza Miasta Jasła  z 3 czerwca 2019 r. w sprawie: 
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2018 r.  
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 Zarządzenie Nr V/76/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 czerwca 2019 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 gminnej instytucji 
kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr V/77/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 czerwca 2019 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 gminnej instytucji 
kultury: Jasielskiego Domu Kultury. 

 
 Zarządzenie Nr V/78/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 czerwca 2019 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 gminnej instytucji 
kultury: Muzeum Regionalne w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr V/79/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych na 
terenie miasta Jasła w wyniku zdarzań o charakterze klęski żywiołowej w 2019 r.  
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 Zarządzenie Nr V/80/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2019 r. w sprawie: 
udziału członków MCZK i Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Jasła w wojewódzkim 
ćwiczeniu obronnym pk. „Bieszczady – 19”.  

 
 Zarządzenie Nr V/81/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 czerwca 2019 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na realizację zdania publicznego dla Stowarzyszenia Romów „BAHTAŁE 
ROMA”. 

 
 Zarządzenie Nr V/82/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 czerwca 2019 r. w sprawie: 
powołania doraźnej komisji ds. wyłonienia kandydatów do przyznania nagród (dotyczy 
przyznania nagród uzdolnionym uczniom)  

 
 Zarządzenie Nr V/83/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 w sprawie: 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego dla Pani Wioletty Konieczny – pracownika MOPS. 
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 Zarządzenie Nr V/84/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura 
informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 
dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1  
i 2 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres 
dłuższy niż 6 miesięcy dla Pani Wioletty Konieczny – pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/85/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem 
wydawania w tych sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu 
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty 
elektronicznej dla pani Anety Cysarz – pracownika MOPS.  



Zarządzenia 

9 

 
 Zarządzenie Nr V/86/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Iwony Podrazy – pracownika 
MOPS.  

 
 Zarządzenie Nr V/87/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Małgorztay Lach– pracownika 
MOPS.  
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 Zarządzenie Nr V/88/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Wiolety Konieczny – pracownika 
MOPS.  

 
 Zarządzenie Nr V/89/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Marzeny Kowalskiej - Binkowicz 
– pracownika MOPS.  
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 Zarządzenie Nr V/90/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Iwony Klich– pracownika MOPS.  

 
 Zarządzenie Nr V/91/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Agnieszki Henzel – pracownika 
MOPS.  
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 Zarządzenie Nr V/92/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Iwony Drozd - Urban– 
pracownika MOPS.  

 
 Zarządzenie Nr V/93/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Marii Bigos– pracownika MOPS. 
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 Zarządzenie Nr V/94/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, 
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej dla pani Renaty Szarek – Świątek – 
pracownika MOPS.  
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 Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 maja 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 42/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 maja 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 drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szkolna 25” oraz 
do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2019 r. w sprawie: 
powołani komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta Jasła w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.” oraz do badania i oceny ofert. 



Realizowane zadania  
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

Miejskie ćwiczenie obronne ”Jasło 2019” w ramach ćwiczeń wojewódzkich  
„Bieszczady – 19”  

 

 18 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła odbyły się Miejskie ćwiczenia obronne ”Jasło 
2019” w ramach ćwiczeń wojewódzkich „Bieszczady – 19”. Ich celem było 
sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów organów administracji 
samorządowej do sprawnego przekazywania zadań (sygnałów), oraz 
funkcjonowania i działania w każdych warunkach pory roku i doby. Szkolenie służyło 
także doskonaleniu współpracy i współdziałania różnych organów administracji 
publicznej w czasie trwania działań ratowniczych oraz zadań realizowanych na rzecz 
sił zbrojnych RP.  
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

 Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury 
166.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 127.900,00 zł,  Muzeum Regionalne w 
Jaśle 50.000,00 zł 

 

 Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Romów BAHTAŁE-ROMA o wsparcie zadania 
publicznego na realizację – XII Edycji „Dzień Kultury Romskiej”.  Miasto przekazało 
środki finansowe w kwocie 10 000 zł.  

 

 Podpisano umowę,  dofinansowanie w formie dotacji celowej na kontynuację 
rozpoczętych prac przy elewacji zabytkowego kościoła, wpisanego do rejestru 
zabytków Województwa Podkarpackiego, Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika. 

 

 Wykonano druk albumu fotograficznego pt. „Jasło” w nakładzie 1 000 sztuk.  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych: 

 

 Opracowano informacje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
dotyczące przebiegu procesu rewitalizacji. 

 

 Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Jasła na lata 2014-2023, za rok 2018. 

 

 Przystąpiono do sporządzania aktualizacji LPR: opisy stanu istniejącego, fotografie, 
opracowanie ortofotomapy wskazującej obszary rewitalizacji. 

 

 

 

 

 Opracowano logo rewitalizacji pn. 
ROZWIJAMY MIASTO JASŁO – 
REWITALIZACJA. 



Realizowane zadania 

19 

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych: 

 

 Wybrano 9 trenerów prowadzących zajęcia na osiedlach w ramach programu „Trener 
Osiedlowy” (Sobniów, Górka Klasztorna, Kopernika, Rafineria, Gamrat, Krajowice, 
Ulaszowice, Brzyszczki, Mickiewicza, Śródmieście, Bryły, Kaczorowy, Hankówka). 
Zajęcia będą prowadzone od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 r.  

 

 Na postawie upoważnienia BMJ pracownicy Wydziału Rewitalizacji Strategii i Inicjatyw 
Społecznych rozpoczęli kontrolę żłobków jasielskich w zakresie warunków i jakości 
sprawowanej opieki w żłobkach. Podstawa prawna kontroli:  art. 55 ust.1 oraz art. 56 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 409 z późn. zm.), art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo 
przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) oraz plan nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi przyjęty Uchwałą Nr 
XXII/211/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012 r.  
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości: 

 

 Współpracowano przy organizacji i uczestniczono w zakończeniu projektu 
„Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców we współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej 
oraz Miastem Jasłem w szkołach podstawowych (październik 2018-czerwiec 2019). 
Projekt skierowany był  do 104 uczniów w wieku 12-16 lat uczęszczających do SP nr 
2 i 4 oraz ZSM nr 3 i 5 w Jaśle, a także do 15 nauczycieli przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością. 

 

 Zaktualizowano miejskie oferty inwestycyjne na stronie www.jaslo.pl  (zakładka 
Biznes) poprzez dodanie nowych zdjęć i mapy zbiorczej prezentującej wszystkie 
oferty. Na stronie umieszczona została również oferta terenu inwestycyjnego, której 
właścicielem jest Grupa Nowy Styl. Wymienione oferty zostały również 
wprowadzone do bazy on-line prowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji   
i Handlu. 

http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
http://www.jaslo.pl/
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Wydział Gospodarki Komunalnej 

 

 17 czerwca w godzinach wieczornych (20:00 – 24:00) na terenie Miasta Jasła został 
przeprowadzony I etap akcji odkomarzania i odkleszczania metodą zamgławiania. 
Akcję przeprowadzono na terenach rekreacyjnych i urządzonych terenach zielonych 
(łącznie ok. 30 ha). Drugi etap odkomarzania zostanie powtórzony za około 3 
tygodnie. 
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 Wydano 28 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 15.05.2019 r.  umowa WI.272.37.2019 na koszenie poboczy i terenów zielonych na 
terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław.  
Kwota brutto: 18.000,00 zł. 

  

 3.06.2019 r. umowa WI.272.39.2019 na remont ulicy bocznej od ul. Baczyńskiego. 
Wykonawca: GORCZYCA ŁUKASZ Firma Usługowo Handlowa "GOREX„. 
 Kwota brutto: 76.300,00 zł. 

  

 24.05.2019 r. Umowa WI.272.40.2019 na budowę dróg rowerowych w Jaśle na 
odcinku Kompleks Sportowy MOSiR – Ogródek Jordanowski – Teren Rekreacyjny 
„Przystanek Kwiatowa” – etap I. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle. Kwota brutto: 1.097.670,45 zł.  
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 24.05.2019 r. umowa WI.272.41.2019 umowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
na Osiedlu Gamrat - Budowa Drogi KD ETAP I 0+000 do 0+400. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle. Kwota brutto: 
1.487.992,18 zł 

 

  4.06.2019 r. umowa WI.272.42.2019 na zakup wraz z montażem wiaty autobusowej 
na ul. Hankówka. Wykonawca: Arret Sp. z. o.o. Kwota brutto: 6.211,50 zł 

  

 6.06.2019 r. umowa WI.272.44.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: "RAM-KOP" Marek Pietrzycki Usługi Koparką. Kwota brutto: 26.100,00 zł. 

  

 13.06.2019 r. umowa WI.272.45.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński.  
Kwota brutto: 47.720,00 zł. 
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22 maja – posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła 

 

24 maja- Rzeszów, Dzień Samorządu Terytorialnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maja – Dębowiec, IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków 
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28 maja – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podpisanie 
umowy ws. dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

 

28 maja – spotkanie z zarządami osiedli 

 

29 maja – wręczenie odznaczeń dla Muzeum Regionalnego w Jaśle od Związku Inwalidów 
Wojennych  

 

29 maja – Solina, XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych  

31 maja – płyta rynku, 
Słoneczne Dni ze Związkiem 
Gmin Dorzecza Wisłoki 
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1 czerwca – Ogródek Jordanowski, Dzień Dziecka zorganizowany w formie pikniku 
wspólnie przez Miasto Jasło, Jasielski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury, przy 
wsparciu wielu placówek i instytucji miejskich. Przedsięwzięcie sfinansowano  
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 
kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę”. 
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5 czerwca -Międzynarodowe Mistrzostwa Jasła w pływaniu. Udział w zawodach wzięło 
120 zawodników z Jasła oraz Stropkova, Krosna, Biecza, Skołyszyna, Tarnowca, Brzostka, 
Gorlic i Błażkowej. Głównym organizatorem zawodów był Klub Sportowy SPEED Jasło. 
Miasto Jasło wsparło zawody kwotą 2 tys. złotych.  

 

6 czerwca–Jasionka, Forum Miast i Regionów. Wystąpienie pana burmistrza Ryszarda 
Pabiana w roli panelisty w dyskusji nt. jakości lokalnych usług publicznych. 

1 czerwca - Mistrzostwa Podkarpacia FAMILY 
CUP w biegach przełajowych i rolkarstwie 
szybkim. Udział w zawodach wzięło 120 
zawodników, z których część brała udział  
w obu dyscyplinach. Głównym organizatorem 
zawodów był Klub Sportowy SPEED Jasło. 
Miasto Jasło było współorganizatorem  
i wsparło zawody kwotą 5 tys. złotych.  



Spotkania i wydarzenia 

30 

  
 
 
 

 

7 czerwca – Dworzec PKP, Piknik Kolejowy „Bezpieczny przejazd” 

 

8 czerwca – PSW, zakończenie roku akademickiego na Jasielskim Juniwersytecie 
                     Dziecięcym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 czerwca – Boguchwała, udział w Dniach Gminy 
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11 czerwca – posiedzenie ZGDW 

12 czerwca –  posiedzenie Rady Seniorów 

12 czerwca – JDK, podsumowanie Antoniańskiego Daru Serca 

9 czerwca - 7 finał 
Akcji Charytatywnej 
Antoniański Dar 
Serca 2019.  
Miasto Jasło 
wsparło organizację 
imprezy kwotą  
70 000 zł (dotacja 
celowa).   



Spotkania i wydarzenia 

32 

  
 
 
 

13 czerwca – Konwent wójtów i burmistrzów 
 
13 czerwca –PSW, zakończenie roku akademickiego UTW 
 

13 czerwca - 4557 kg 
zużytych baterii zebrano  
w przedszkolach i szkołach 
podczas tegorocznego, XXI 
konkursu ekologicznego 
„Zbiórka zużytych baterii”. 
Corocznie udział w nim 
bierze około 5000 
przedszkolaków  
i uczniów z terenu Jasła.  
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13 czerwca – JDK, wręczenie 
nagród w dziedzinie sportu. 
53 nagrody za osiągniecia 
sportowe ubiegłego roku 
przyznał Burmistrz Miasta. 
Nagrodzeni i wyróżnieni 
reprezentują sporty walki 
piłkę nożną, piłkę siatkową, 
pływanie, biatlon, narciarstwo 
biegowe i rolkarstwo.  

14 czerwca – Warszawa, spotkanie informacyjne „Rozwój lokalny” 
 
14 czerwca – posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła 
 
14 – 15 czerwca – Vranov nad Topl’ou, udział w Dniach Miasta 
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15 -16 czerwca – Truskawiec, udział w Dniach Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 czerwca – Zgromadzenie MPGK 
 
17 czerwca – Rzeszów, posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 
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17 czerwca – JDK, Koncert podsumowujący rok artystyczny 2018/2019 w wykonaniu 
młodych artystów  
 

 

 

18 czerwca  - JDK, wręczenie nagród za wyniki w nauce. Wręczonych zostało 130 
nagród w tym: za wyniki w nauce – kl. V i VI -17, kl. VII, VIII i  III gim – 102,  
za wybitne osiągnięcia naukowe - 7, za wybitne osiągnięcia sportowe – 1,   
za wybitne osiągnięcia artystyczne – 1, Nagroda Bartłomieja z Jasła -2. 
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22 czerwca – Przystanek Kwiatowa, Dzień Kultury Romskiej 
 

22 czerwca – 24 czerwca – XX Międzynarodowy Festiwal Sportu. Uczestniczyły w nim 
drużyny z 12 krajów (Dania, Izrael, Węgry, Słowacja, Serbia, Niemcy, Macedonia, Białoruś, 
Ukraina, Czechy, Rumunia, Polska). Łączna liczba uczestników to ok. 950. Rywalizacja 
odbywała się na obiektach: MOSiR w Jaśle, ZSM nr 3, SP nr 2, II LO, Stadion Miejski przy 
ul. Sportowej, Podkarpackie Centrum Sportów Walki oraz na Torze rolkowym MOSiR. 
Miasto Jasło wsparło zawody kwotą 65 tys. zł 



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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