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▪ Zarządzenie Nr V/90/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji, 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, 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 Małgorzaty
Janasik – pracownika MOPS.

▪ Zarządzenie Nr V/91/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie:
upoważnienia dla Pani Justyny Tulei – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaśle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidulanych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
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▪ Zarządzenie Nr V/92/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie:
powołania dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. ( Pani Helena Gołębiowska).

▪ Zarządzenie Nr V/93/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej oraz określenia trybu i regulaminu pracy Komisji
Stypendialnej oraz określenia wzoru wniosków o stypendium, wzoru umowy
stypendialnej oraz wzoru sprawozdania i wykorzystania stypendium.

▪ Zarządzenie Nr V/94/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/95/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/96/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:
planu kontroli podatkowych na II półrocze 2020 roku

▪ Zarządzenie Nr V/97/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie:
w sprawie: w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/98/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie:
wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Jaśle w sprzęt sportowy w postaci ścianki wspinaczkowej.

▪ Zarządzenie Nr V/99/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego
zaproponowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
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▪ Zarządzenie Nr V/100/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami

▪ Zarządzenie Nr V/101/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji,
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, 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 Aleksandry Bochenek - pracownika MOPS w Jaśle.



Zarządzenia

8

▪ Zarządzenie Nr V/102/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/103/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie:
ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym na rok szkolny 2020/2021.

▪ Zarządzenie Nr V/104/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie:
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego w tym
oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż
interaktywnych wystaw edukacyjnych w 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.

▪ Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 sierpnia 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: „Przebudowę ulicy 3go Maja i ulicy Kołłątaja w Jaśle” oraz do
badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 sierpnia 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: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Miasta
Jasła na 2020 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Trwają prace w budynku byłej SP2 przeznaczonego na Centrum Techniki, Kultury
i Przedsiębiorczości w Jaśle w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.
Rozstrzygnięty został przetarg na Modernizację Placu Żwirki i Wigury oraz odcinków
sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej w Jaśle –Wykonawcą prac jest:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

▪ W ramach projektu Miasto Jasło, ogłosiło dodatkowy nabór dla mieszkańców
chcących wziąć udział w Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł
ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.
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▪ W ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w partnerstwie ze Związkiem Gmin Dorzecza
Wisłoki. Miasto Jasło planuje inwestycję z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
(m.in. przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem, zagospodarowanie
terenu przy Winnicy Miejskiej, zielone przystanki) z uwzględnieniem działań
podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich
skutków poprzez realizację działań edukacyjno-informacyjnych. W ramach projektu
przewidziane są również zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców.
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▪ 14 sierpnia 2020 r. w ramach 1. osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 złożony został
mikroprojekt indywidualny pn. „Eko-tożsamość polsko - słowackiego pogranicza”.
Całkowita wartość projektu wynosi 251 633,40 zł, w tym wartość dofinasowania
z EFRR stanowi 213 888,39 zł a z Budżetu Państwa 12 581,67 zł. Partnerem projektu
jest Miasto Humenne ze Słowacji. Celem projektu jest kreowanie świadomych
zachowań w zakresie ochrony środowiska. Zakres projektu dla Miasta Jasła obejmuje
m.in. opracowanie Eko strategii polsko – słowackiego pogranicza
z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na środowisko, przeprowadzenie
cyklu ekologicznych warsztatów edukacyjnych w szkołach o tematyce segregacji
śmieci z częścią pokazową pn. „Drugie Życie śmieci”, proekologiczne działania
informacyjno – promocyjne.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ 23 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta Jasła przyznał Jednorazowe Stypendia Artystyczne im.
Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Stypendia otrzymali: Maciej Ochwat w wysokości
5 tys. zł, Dawid Wojnarowicz w wysokości 3 tys. zł, Adrian Bałucki w wysokości 2 tys. zł,
Julia Zielińska w wysokości 2 tys. zł. Wręczenie zaplanowano na koniec września
w Jasielskim Domu Kultury.

▪ Zamówiono usługę organizacji wstępu na otwarty basen kąpielowy MOSiR w Jaśle
w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z jasielskich osiedli. Zamówiono łącznie
1 580 szt. biletów jednorazowych, które zostały przekazane przewodniczącym
Zarządów Osiedli.

▪ We współpracy z instytucjami kultury przygotowano i zrealizowano wydarzenia: 
Mobilne, samochodowe kino wakacyjne, Weekend z kulturą, Plenerowy pokaz filmu 
„Łukasiewicz nafciarz romantyk”.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego „FOTOEye”. W I etapie konkursu na
„zdjęcie lipca” wzięło udział 31 zdjęć. Zwyciężyła fotografia przedstawiająca Jasło
zachodzie słońca. Dodatkowo komisja wyróżniła zdjęcie „Fragment willi przy
3 Maja”, wykonane przez Wiesława Telegę.

▪ W sierpniu ruszyła wakacyjna akcja „Kartka z Jasła”. W Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej można odebrać bezpłatnie widokówki i wysłać
z pozdrowieniami oraz zaproszeniem do odwiedzin Jasła. Warunkiem otrzymania
widokówek jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie ze znajomości
Jasła. Jedna osoba może otrzymać max. 2 widokówki, akcja będzie trwała do 20
września lub do wyczerpania widokówek.
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▪ Wydano 20 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 21.07.2020 r. umowa nr WI.272.51.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn.: „Przebudowa ulicy Baczyńskiego i ulicy Grota Roweckiego w Jaśle.
Wykonawca: A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe.
Kwota brutto: 45.000,00 zł.

▪ 03.08.2020 r. umowa nr WI.272.52.2020 na wykonanie remontu parkingu i chodnika
na osiedlu Gamrat w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
„ROMAX”. Kwota brutto: 23.304,33 zł.

▪ 06.08.2020 r. umowa nr WI.272.54.2020 na przebudowę skrzyżowań ulicy Szopena
w Jaśle. Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „GOREX”. Kwota brutto:
125.460,00 zł.
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▪ 17.08.2020 r. umowa nr WI.272.55.2020 na naprawę obróbek blacharskich i wymianę
uszkodzonych dachówek w połaci dachu budynku Urzędu Miasta w Jaśle.
Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane „KONKRET”. Kwota brutto: 6.150,00 zł.

▪ 17.08.2020 r. umowa nr WI.272.56.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej pn.:
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kaczorowy w Jaśle” Wykonawca:
PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH. Kwota brutto:
20.000,00 zł.

▪ 10.08.2020 r. zlecenie nr WI.272.57.2020 na wykonanie badań odprowadzanych wód
opadowych dla 9 wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonawca: POLWAX S.A.
Kwota brutto: 2.535,03 zł.

▪ 17.08.2020 r. umowa nr WI.272.58.2020 na przebudowę drogi polegającej na
wykonaniu zatoki parkingowej przy ulicy Monte Cassino w Jaśle. Wykonawca: Zakład
Produkcyjno – Usługowy „ALIMA”. Kwota brutto: 47.620,93 zł.
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▪ 01.07.2020 r. 17.08.2020 r. umowa nr WI.272.59.2020 na budowę i modernizację
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 21 Brzyszczki na dz. nr ewid.
328/3. Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe. Kwota brutto: 75.000,00 zł.

▪ 17.08.2020 r. umowa nr WI.272.60.2020 na budowę i modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 15 Żółków na dz. nr ewid. 1122.
Wykonawca: "Ram-Kop" Usługi Koparką. Kwota brutto: 56.000,00 zł.

▪ 21.08.2020 r. zlecenie nr WI.272.61.2020 na naprawę (szklenie) wiat
przystankowych przy ul. Mickiewicza w Jaśle na Osiedlu Gamrat. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” s.c. Kwota brutto: 1.300,00 zł
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21 lipca - JDK, spotkanie EOG

23 lipca – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

24 lipca – Gorzków, udział w pogrzebie córki
mjr Henryka Dobrzańskiego – Honorowego
Obywatela Miasta Jasła. W Gorzkowie koło
Kazimierzy Wielkiej odbył się pogrzeb Krystyny
Dobrzańskiej - Sobierajskiej – córki dowódcy
Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjra
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Krystyna
Dobrzańska-Sobierajska zmarła 18 lipca
w wieku 88 lat.
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26 lipca – MOSiR, Bubble Day i Dzień Baniek Mydlanych

27 lipca – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK

27 lipca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

30 – 31 lipca – spotkanie Zespołów Zadaniowych w ramach programu „Rozwój Lokalny”
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31 lipca – przekazanie kuchenek dla powodzian od Fundacji PGNiG. Na Podkarpacie
dotarł transport PGNiG ze sprzętem gospodarstwa domowego dla powodzian. W piątek
pomoc otrzymały: Miasto Jasło, Brzyska, Jasienica Rosielna, Jedlicze, Gmina Jasło oraz
Kołaczyce. Sprzęt trafi do osób, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, która
nawiedziła Podkarpacie pod koniec czerwca.

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
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6 – 7 sierpnia – VII Konkurs Win Polskich organizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie
Winiarzy „Vinum Pro Cultura”

7 sierpnia – JDK, Spektakl „Ballada o Wołyniu” 

9 sierpnia – Łąki Hubalowe, 10 Memoriał Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Miasto Jasło
wsparło wydarzenie dotacją celową w kwocie 40 tys. zł

15 sierpnia – Obchody Święta Wojska Polskiego 
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15 sierpnia – MOSiR, Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Jasła

18 sierpnia – Zgromadzenie PGZK

29 sierpnia – MOSiR, Turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza Miasta Jasła

29 sierpnia – JDK, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego



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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