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Zarządzenia 
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 Zarządzenie  Nr V/99/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasta Jasła.  
 
 Zarządzenie Nr V/100/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 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/101/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 26 czerwca 2019 r. w sprawie: 
odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno- prywatnym.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/102/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Badanie stanu usług publicznych oraz 
kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle”. 
 
 Zarządzenie Nr V/103/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 czerwca 2019 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. 
 
 Zarządzenie Nr V/104/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”,  
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych 
sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” dla Pani Anny Tybik – pracownika 
MOPS.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/105/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”,  
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych 
sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” dla Pani Klaudii Żuklińskiej – 
Borowy – pracownika MOPS. 
 
 Zarządzenie Nr V/106/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”,  
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych 
sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” dla Pani Anety Cysarz – 
pracownika MOPS. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/107/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”,  
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do 
przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start” dla Pani Marzeny Kowalskiej – Binkowicz – pracownika MOPS.  
 
 Zarządzenie Nr V/108/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 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 Doroty Lignar – Dyrektora 
MOPS. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/109/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia 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 Anny Tybik – pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/110/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia 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 Małgorzaty Janasik – pracownika MOPS. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/111/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia 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 Jadwigi Matejek – pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/112/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 5 lipca 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/113/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lipca 2019 r. w sprawie: 
podania do publicznej wiadomości listy projektów zgłoszonych w ramach Jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/114/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 16 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach 
decyzji dla Pani Anny Piotrowskiej - pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/115/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 16 lipca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia 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 Anny Piotrowskiej – pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/116/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 16 lipca 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. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/117/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2019 r. w sprawie: 
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury Pani Helenie 
Gołębiowskiej.  

 
 Zarządzenie Nr V/118/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 lipca 2019 r. w sprawie: 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Pani Aleksandrze 
Zajdel – Kijowskiej. 

 
 Zarządzenie Nr V/119/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 lipca 2019 r. w sprawie: 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Jaśle Pani Jolancie Myśliwiec. 

 
 Zarządzenie Nr V/120/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lipca 2019 r. w sprawie: 
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Pani 
Ewie Kosiek. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/121/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 31 lipca 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/122/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie:  
planu kontroli podatkowych na II półrocze 2019 roku. 
 
 Zarządzenie Nr V/123/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie:  
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r.  
 
 Zarządzenie Nr V/124/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie: 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania 
Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021- 2024.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/125/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 sierpnia  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/126/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: 
zarządzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego.   
 
 Zarządzenie Nr V/127/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie:  
przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Badanie stanu usług publicznych  
oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle” 
 
 Zarządzenie Nr V/128/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: 
ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  
i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 
2019/2020. 
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 Zarządzenie Nr V/129/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 26 sierpnia  2019 r. w sprawie: 
informacji z wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze 2019 r.  



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 2 lipca 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: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta Jasła w okresie 09.07.2019 r. – 08.08.2019 r.” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 8 lipca 2019 r. w sprawie: 
wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Jaśle procedury dt. obiegu dokumentów pobieranych 
z platformy elektronicznego fakturowania. 

 
 Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 8 lipca 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 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle przy: Zespole Szkół 
Miejskich nr 3, Domu Osiedlowym przy ul. Leśnej, Domu Osiedlowym przy ul. Okrężnej, 
na Osiedlu Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 lipca 2019 r. w sprawie: 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miasta w Jaśle za utrzymywanie 
kontaktów z  podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (Pan Michał Szulc). 

 
 Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 15 lipca 2019 r. w sprawie:  
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 14 w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Jasła  z 19 lipca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie ws. norm zużycia paliwa i kart pracy sprzętu. 
 
 Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 lipca 2019 r. w sprawie: powołania 
komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w komórce 
organizacyjnej Energetyka Miejskiego w Urzędzie Miasta w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 22 lipca 2019 r. w sprawie: powołania 
komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 25 lipca 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: „Rewitalizację obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości i budową drogi rowerowej w ramach projektu pn.:  
„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego” oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz budowa miejsc 
postojowych Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 lipca 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: „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle- 
utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle – etap II” w ramach projektu pn. 
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle”, oś priorytetowa  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, 
typ projektu Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz do badania i oceny ofert.   

 
 Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 31 lipca 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: „Przebudowę i remonty ulic osiedlowych w Jaśle” oraz do badania  
i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 31 lipca 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: „Adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Jasła  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”  
oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz do badania i oceny ofert.   

 
 Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 2 sierpnia 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: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta Jasła w okresie 09.08.2019 r. – 31.12.2019 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 8 sierpnia 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: Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim  
w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim  
w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność 
przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” 
oraz do badania i oceny ofert.    
 
 Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: 
powołania zespołu ds. przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach 
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.  
 



Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 23 sierpnia 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: Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim  
w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim  
w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność 
przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” 
oraz do badania i oceny ofert. 
 
 Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: 
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie 
dodatkowego realizatora w 2019 r. Programu polityki zdrowotnej na lata 2017 – 2019 
obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka 
powyżej 60 roku życia.  



Fundusze Zewnętrzne 
  

 

22 



Fundusze Zewnętrzne 

23 

 Trwają procedury przetargowe w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.  
Do chwili obecnej podpisano umowy na : 

–  opracowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych; 

– sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją; 

– przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowej altany Glorietki w parku 
miejskim w Jaśle; 

– wykonanie nasadzeń drzew, krzewów liściastych, krzewinek, bylin i traw 
ozdobnych na terenie Ogródka Jordanowskiego w Jaśle; 

– zakup i montaż dwóch sztuk kamer obrotowych. 

– przebudowę ul.  Czackiego  w  Jaśle. 

 



Fundusze Zewnętrzne 
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 Trwa procedura przetargowa dla projektu „Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości w Jaśle – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle – 
etap II”. 

 

 3 lipca 2019 r. rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
boiska sportowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle”. Planowany termin zakończenia 
zadania: czerwiec 2020 r.  

 

 

 



Realizowane zadania  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle 
przy: Zespole Szkół Miejskich Nr 3, Domu Osiedlowym przy ul. Leśnej, Domu 
Osiedlowym przy ul. Okrężnej, na Osiedlu Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim 
w Jaśle” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)  
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. 
We wrześniu br. zamontowane zostaną jeszcze tablice informacyjne. 

 

 Podpisano umowę z Fundacją im. Stefanii Woytowicz na wsparcie realizacji zadania 
publicznego – Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – Warsztaty Artystyczne – 
Wakacje ze Sztuką.  Miasto przekazało środki finansowe w kwocie 10 000 zł.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji celowej (w ramach środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Jasła na 2019 r.) na 
wykonanie prac związanych z odrestaurowaniem wszystkich elementów zabytkowej 
fasady frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego w Jaśle wpisanego do 
GEZ MJ.  

 

 Podpisano umowę na wykonanie bieżących prac remontowych przy pomniku ruchu 
oporu jasielskich kolejarzy przy ulicy Metzgera 10 oraz oczyszczenie pamiątkowej 
tablicy Bartłomieja z Jasła znajdującej się na budynku przy Placu Bartłomieja. 

 

 Z inicjatywy Fundacji AntySchematy2 i Magdaleny Białek przy wsparciu Urzędu Miasta 
w 26 lipca na cmentarzu żydowskim w Jaśle, przy ulicy Floriańskiej, przeprowadzone 
zostały prace porządkowe.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Prowadzone są prace konserwatorskie przy Glorietce w Parku Miejskim, zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, 
który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR. Prace te polegają na zabezpieczeniu 
substancji zabytkowej w stopniu umożliwiającym właściwe użytkowanie oraz 
przywrócenie historycznej estetyki obiektu. Planowany termin przeprowadzenia prac 
do 31 października br.  

 

 W dniach 1.08-20.08 w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle odbyła 
się wystawa fotograficzna o tematyce przyrodniczej. Autorami prac są: Bożena 
Janiszewska, Małgorzata Woźniak (uczestniczki konkursu fotograficznego „Jasło 
FOTOEye”) oraz Józef Wilisowski. 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Przyznano dotację celową w kwocie 80.000 zł dla Jasielskiego Domu Kultury na 
organizację XIV Międzynarodowych Dni Wina.   

 

 Przyznano dotację celową w kwocie 40.000 zł dla Jasielskiego Domu Kultury na 
organizację Memoriału im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
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 Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 26 sierpnia rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosować można na jeden z 10 
projektów (można oddać tylko jeden głos). Głosowanie odbywa się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych 
(www.konsultacje.um.jaslo.pl) oraz tradycyjnie poprzez wypełnienie karty do 
głosowania dostępnej w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle w każdy 
poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00-13.00, 
a także w soboty 14, 21 i 28 września w godzinach 9.00-13.00. 

 

 21.08 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące badania aktywności 
obywatelskiej mieszkańców Jasła. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem 
ankiet dostępnych w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych 
(www.konsultacje.um.jaslo.pl) oraz w Urzędzie Miasta w Jaśle. Konsultacje potrwają 
do 11 września br.  
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 Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Powołano zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 
2021 – 2024, z perspektywą do 2030 r. Dokonano podsumowania kończącej się 
Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020.  

 

 Ogłoszono konkurs na dodatkową realizację programu polityki zdrowotnej obejmujący 
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka w wieku 
powyżej 60. roku życia. Planuje się rozstrzygnięcie konkursu na 27 sierpnia  
2019 r. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie rozpoczną się od 15 września 2019 
roku.  
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 Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 

 Uruchomiono stronę internetową Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle 
https://inkubatorjaslo.pl/.  

 
 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej : 
 
 9.08.2019 r. Miasto Jasło zawarło umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 09.08 – 31.12.2019 r.”. 
 

https://inkubatorjaslo.pl/


Realizacja uchwał 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: 

 

 uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2019 r. dotycząca 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb 17 - Bryły 
tj. działek ewid. nr 525/2 o pow. 0,0035 ha, 526/2 o pow. 0,0019 ha, 527/2 o pow. 
0,0006 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki 
przyległej. Umowa notarialna sporządzona została w dniu 12.08.2019 r. u notariusz 
Elżbiety Kuli. 

 

 uchwała Nr XXVIII/271/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 r. 
dotycząca sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb 9 - 
Górka tj. działki ewid. nr 3133/1 o pow. 0,0079 ha, z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania działki przyległej. Umowa notarialna sporządzona 
została w dniu 14.08.2019 r. u notariusz Agaty Uliasz. 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 43 decyzje  administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

  21.06.2019 r. umowa WI.272.47.2019 na wykonanie cząstkowych remontów 
chodników na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–
Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa.  Kwota brutto: 16.787,27 zł 

  

 24.06.2019 umowa WI.272.49.2019 na wykonanie odwodnienia drogi przy ulicy Prusa  
w Jaśle Wykonawca: Firma Usługowa „KINETA” mgr inż. Zbigniew Gajda Wróblowa. 
Kwota brutto: 14.760,00 zł 

  

  27.06.2019 r. umowa WI.272.50.2019 umowa na „Budowę drogi dojazdowej do 
budynku przy ul Szkolnej 25 (MOPS)”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
Mostowych Sp. z o. o. Kwota brutto: 586.635,55 zł. 
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 1.07.2019 r. umowa WI.272.44.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: "RAM-KOP" Marek Pietrzycki Usługi Koparką. Kwota brutto: 19.350,00 zł. 

 

 1.07.2019 umowa WI.272.56.2019 na nadzór inwestorski przy Budowie drogi KD – 
Gamrat. Wykonawca A14 Olszowski. Kwota brutto: 15.375,00 zł 

 

 10.07.2019 umowa WI.272.52.2019 na wykonanie 4 aktywnych przejść dla pieszych. 
Wykonawca P.U.P. „EuroAsfalt” Sp. z o.o. Kwota brutto: 135.792,00zł 

  

 15.07.2019 r. umowa WI.272.57.2019 na budowę dróg do gruntów rolnych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 
106.334,43 zł. 
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 18.07.2019 r. umowa WI.272.44.2019 na renowacje rowów w Jaśle. Wykonawca: 
"RAM-KOP" Marek Pietrzycki Usługi Koparką. Kwota brutto: 36.200,00 zł. 

 

  23.07.2019 r. umowa WI.272.59.2019 na wykonanie remontu placu przy ul. Szajnochy 
i cząstkowe remonty chodników w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – 
Handlowo–Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa.  Kwota brutto: 48.192,31 zł 

 

 23.07.2019 r. umowa WI.272.61.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 
13.000,00 zł. 

 

 25.07.2019 umowa WI.272.60.2019 na Wykonanie podłogi w domu ludowym  
w Brzyszczkach. Wykonawca Mikrut Zbigniew. Kwota brutto: 6.369,00 zł 
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 29.07.2019 r. zlecenie WI.272.63.2019 na umycie 68 sztuk wiat autobusowych na 
terenie miasta Jasła. Wykonawca: Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław 
Dudek. Kwota brutto: 7.344,00 zł 

  

  8.2019 r. umowa WI.272.65.2019 umowa na Przebudowę i remonty ulic w Jaśle. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. Kwota brutto: 

448.852,83 zł.  
 

 12.08.2019 r. zlecenie WI.272.64.2019 na transport domków wystawowych. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 
8.000,00 zł. 



Inwestycje i remonty 

40 

 

  19.08.2019 r. umowa WI.272.68.2019 na zakup materiałów i narzędzi do utrzymania 
terenów zielonych będących własnością Miasta Jasła. Wykonawca: EL-DOM-SERVICE .  
Kwota brutto: 4.130,00 zł 

   

 21.08.2019 r. umowa WI.272.71.2019 na renowacje przydrożnych rowów w Jaśle. 
Wykonawca: "RAM-KOP" Marek Pietrzycki Usługi Koparką. Kwota brutto: 21.250,00 zł.  



Spotkania i wydarzenia 
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25 czerwca  –  Zgromadzenie TBS –ABK 

 

25 czerwca  –  Rzeszów, Urząd Marszałkowski – podpisanie umowy ws. projektu 
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz „Rewitalizacja Miasta 
Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. 

 

25 czerwca  –  Rada Nadzorcza Wspólników MKS 

26 czerwca  –  JDK, spotkanie ws. gospodarki 
odpadami. Miasto Jasło wspólnie z gminami 
powiatu jasielskiego zorganizowało spotkanie 
poświęcone zagadnieniom gospodarki 
odpadami komunalnymi. Uczestniczyli w nim 
wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu 
jasielskiego oraz Andrzej Kulig dyrektor 
Departamentu Ochrony Środowiska 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. 
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27 czerwca  –  Zgromadzenie Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego  

 

27 czerwca  –  Kraków, spotkanie z okazji 243. rocznicy niepodległości Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz 45-lecie Konsulatu Generalnego w Krakowie  

 

29 czerwca  –  Jubileusz 70-lecia Osiedlowego Klubu Sportowego w Sobniowie 

 

29 – 30 czerwca  –  Dni Jasła 
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6 lipca  –  XX rocznica założenia Stowarzyszenia Trzeźwości „ARKA”   

 

9 lipca  –  JDK, konferencja informacyjna dotycząca finansowania przedsięwzięć ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

10 lipca  –  posiedzenie zarządu Powiatowo- Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

11 lipca  –  Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, podpisanie umowy ws. nabycia 
sprzętów i urządzeń ratownictwa na rzecz jednostek OSP (Jasło – Żółków) 
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12 – 14 lipca – płyta rynku, Food Truck 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 lipca – Kraków, udział w spotkaniu z okazji Święta Narodowego Francji 
 

13 lipca – 40-lecie klubu sportowego Jasło - Hankówka - Brzyszczki 
 

13 lipca – II Amatorskie Zawody w skokach przez przeszkody o „Puchar Burmistrza Miasta 
                 Jasła” 
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17 lipca – JDK, Święto Policji 

 

18 lipca – Rada Nadzorcza MPGK 

 

19 lipca – Krosno, 65-lecie Muzeum Podkarpackiego 

 

19 lipca – MOSiR, Bubble Day – Dzień Baniek Mydlanych 
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28 lipca – XV Turniej Tenisa, mecz finałowy 

 

29 lipca – Rzeszów, Urząd Marszałkowski, podpisanie aneksu do umowy  
o dofinasowanie na „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” 

 

29 lipca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS 

  

30 lipca  – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK 

 

2 sierpnia – VII Jasielski Marsz Wolności 
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2 sierpnia – Zgromadzenie Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego  

 

2 sierpnia - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK 

 

4 sierpnia – 76.rocznica zdobycia więzienia w Jaśle 

 

4 sierpnia – Ujazd, zawody wędkarskie   

 

 

  

 

 

 

9-10 sierpnia – Węgry, uroczysty 
wernisaż wystawy „Jan Wodyński, 
artysta malarz z Jasła” zorganizowanej 
przez jasielskie muzeum w 
Manufakturze Porcelany w Herend 
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11 sierpnia – Memoriał majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” 

 

12 sierpnia – posiedzenie ZGDW  

 

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego. 
Obchody rozpoczęła msza św. w intencji 
Wojska Polskiego i Ojczyzny,  
a zakończyły uroczystości przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza.  
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 22 sierpnia – Bardejovski Jarmark  

 

23 sierpnia – Wizyta u Stulatka.  
Jaślanin ppłk Mieczysław Żygłowicz, 
żołnierz AK, uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r., obchodził 100 
urodziny. Z tej okazji dostojnego 
Jubilata odwiedzili liczni oficjalni 
goście. Był wśród nich również 
burmistrz Jasła Ryszard Pabian. 
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24 – 25 sierpnia  – XIV Międzynarodowe Dni Wina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 sierpnia – Posiedzenie Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego   



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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