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 Zarządzenie Nr V/3/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym na 2020 roku.  

 
 Zarządzenie Nr V/4/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr V/5/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 stycznia 2020 r. sprawie: 
przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy 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/6/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania Zespołu zadaniowego do spraw ochrony i kształtowania zieleni Miasta Jasła. 
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 Zarządzenie Nr V/7/2020 Burmistrza Miasta  Jasła z 9 stycznia 2020 r. w sprawie: 
określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 
kierowników jednostek i zakładów budżetowych Miasta Jasła.  

 
 Zarządzenie Nr V/8/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 stycznia 2020 r. w sprawie: 
wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, 
którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 
2020 rok. 

 
 Zarządzenie Nr V/9/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 stycznia 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta w Jasła na 2020 r. 

 
 Zarządzenie Nr V/10/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 stycznia 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2020 r. w szczególności do 
paragrafu klasyfikacji budżetowej.  
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 Zarządzenie Nr V/11/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 stycznia 2020 r. w sprawie: 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

 
 Zarządzenie Nr V/12/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 stycznia 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/13/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 stycznia 2020 r. w sprawie: 
sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr V/14/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 stycznia 2020 r. w sprawie: 
ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa Miasta Jasła w 2020 roku. 
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 Zarządzenie Nr V/15/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 stycznia 2020 r. w sprawie: 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności 
kształcenia na rok 2020.  

 
 Zarządzenie Nr V/16/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 22 stycznia 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny dla Pani 
Anny Urban – pracownika MOPS. 
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 Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie II przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 3A – PGR, 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 1/141 o powierzchni 0,0204 ha.  

 
 Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 2 – Ulaszowice 
obejmującej działki ewidencyjne nr 1/45 i 2900/8 o powierzchni 0,6426 ha.  

 
 Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 stycznia 2020 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 – I piętro w ramach projektu pn. 
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert.  
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 Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 20 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 stycznia 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 7 w Jaśle. 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu 
pomocy społecznej, które będą dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta 
Jasła na 2020 r., tj.: prowadzenie kuchni dla ubogich – 40 000,00 zł, działalność na 
rzecz osób starszych i samotnych – 8 500,00 zł, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych – 46 500,00 zł, pomoc dla rodzin najuboższych z okazji świąt, 
zorganizowanie wieczerzy wigilijnej – 26 500,00 zł, dostarczenie osobom 
potrzebującym pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 - 11 500,00 zł.  

                W konkursie wzięło udział  8 organizacji pozarządowych.    
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 9-24 stycznia w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle odbyła się 
wystawa fotografii Wiesława Telegi pt. „Zimowe krajobrazy”. 

 

 Zatrudniono animatora dla organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych na terenie Zespołu Boisk Sportowych „ORLIK” w Jaśle przy  
ul. Szkolnej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej : 

 

 Miasto Jasło 10 stycznia 2020 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Całkowity koszt projektu wynosi: 8 185 880,75  zł, w tym 
wysokość dofinansowania: 4 525 527,56 zł. Stopień dofinasowania: 85% kosztów 
kwalifikowanych. Okres realizacji projektu: 2020-2022. W ramach projektu zostanie 
rozbudowany i zmodernizowany istniejący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej, domy jednorodzinne zostaną wyposażone  
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rekreacyjne tereny 
publiczne zostaną wyposażone w zestawy do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz zostanie przeprowadzona ogólnomiejska kampania edukacyjno-
informacyjna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
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 Wydano 13 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 umowa nr WI.272.1.2020 na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy „ALIMA”. Kwota brutto: 
119 880,00 zł. 

 

 umowa nr WI.272.2.2020 na wykonanie 7 operatów wodnoprawnych dla 
istniejących wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonawca: iPRA Biuro Usług 
Projektowych Izabela Praskowicz. Kwota brutto: 39 900,00 zł.  

 

 zlecenie nr WI.272.3.2020 na naprawę wiat przystankowych przy  
ul. Sobniowskiej i ul. Mickiewicza. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„BETA” s. c. Kwota brutto: 1 500,00 zł. 
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 umowa nr WI.7031.1.2020 na zaopatrzenie Miasta Jasła w wodę na cele 
przeciwpożarowe. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. w Jaśle.  
Kwota brutto: 50 000,00 zł. 

 

 umowa nr WI.7031.2.2020 na prowadzenie bieżącej obsługi przepompowni wód 
opadowych przy ul. Kolejowej w Jaśle. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kwota brutto: 3 690,00 zł. 

 

 umowa nr WI.7031.3.2020 umowa na dzierżawę kanalizacji sanitarnej położonej 
w Jaśle na terenie osiedla Gądki, Kaczorowy, Krajowice i Niegłowice. Wykonawca: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kwota brutto: 
120 048,00 zł (dochód). 
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6 stycznia – Orszak Trzech Króli 
 
 
 
 
 
7 stycznia – konsultacje ws. omówienia odtworzenia połączeń kolejowych na linii Nr 108 
na odcinku Stróże – Gorlice - Jasło i odwrotnie (Starostwo Powiatowe)  
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8 stycznia – Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST 
9 stycznia – ZGDW, spotkanie ws. gospodarowania odpadami  
11 stycznia – JDK, Koncert finałowy XXV konkursu kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek” 
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11 stycznia – Podkarpacka Akademia Wina, wręczenie dyplomów i zjazd absolwentów 

 

12 stycznia - XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

13 stycznia – Warszawa, spotkanie dla 
miast wybranych do II etapu w ramach 
programu „Rozwój Lokalny„ 
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15 stycznia – spotkanie ws. EOG-u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
20 stycznia – spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach  
                       Związku Miast Polskich 
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20 stycznia – Rzeszów, PKP - spotkanie ws. dworca 
 
 
25 stycznia – JDK, koncert noworoczny dla seniorów „Lata 20, lata 30”.  
                       Miasto Jasło przekazało na ten cel kwotę w wysokości 4 000 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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