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 Zarządzenie Nr V/27/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 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/28/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 marca  2020 r. w sprawie: 
wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Mieście Jaśle oraz w jego 
jednostkach organizacyjnych.  

 
 Zarządzenie Nr V/29/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 marca  2020 r. w sprawie: 
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 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.  
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 Zarządzenie Nr V/30/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2020 r. w sprawie: 
ogłoszenia IV edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye” w 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/31/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 2020 r. w sprawie: 
ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w Mieście Jaśle ( Adam Gumienny). 

 
 Zarządzenie Nr V/32/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 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/33/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 13 marca 2020 r. w sprawie: 
powołania Komisji konkursowej do spraw  oceny prac konkursowych i wyłonienie 
zwycięzców w IV edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye” w 2020 r. 
organizowanego przez Miasto Jasło. 
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 Zarządzenie Nr V/34/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 19 marca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/35/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 marca 2020 r. zmieniające 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2020/2021. 

 
 Zarządzenie Nr V/36/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2020 r. w sprawie: 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2019 r. 
 
 Zarządzenie Nr V/37/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury, dla których organem założycielskim  jest Miasto Jasło.  
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 Zarządzenie Nr V/38/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 marca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło do 
użyczania sprzętu komputerowego uczniom i nauczycielom szkoły w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 Zarządzenie Nr V/39/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2020 r. w sprawie:  
zmiany Zarządzenia Nr V/30/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia IV edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye”  
w 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/40/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  
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 Zarządzenie Nr V/41/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19. 

 
 Zarządzenie Nr V/42/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 kwietnia 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/43/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2020 r. zmieniające 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2020/2021. 
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 Zarządzenie Nr V/44/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie:  
zmiany Zarządzenia Nr IV/168/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2015 r.  
w sprawie: wprowadzenia Zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad 
jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła ze zmianami. 
 
 Zarządzenie Nr V/45/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  
 
 Zarządzenie Nr  V/46/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr V/47/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2019 r. 
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 Zarządzenie Nr V/48/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 kwietnia 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/49/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia Nr V/30/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia IV edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye”  
w 2020 r.    
 
 Zarządzenie Nr V/50/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 maja 2020 r. w zmieniające 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie określenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2020/2021.  
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 Zarządzenie Nr V/51/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 maja 2020 r. w sprawie:  
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  
 
 Zarządzenie Nr V/52/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 13 maja 2020 r. w sprawie:  
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.  
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 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 2020 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 marca 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: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2020 r.” oraz do badania  
i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 7 w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 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: „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Jasła, w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.   

 
 Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 2020 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 chodników, ciągów pieszych, placów  
i przystanków autobusowych – Strefa Centrum” oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 2020 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 chodników, ciągów pieszych, placów  
i przystanków autobusowych – Strefa I, II, III” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 marca 2020 r. w sprawie: 
wysokości pogotowia kasowego w kasie Urzędu Miasta w Jaśle. 
 
 Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 13 marca 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: „Nasadzenia i pielęgnację roślin jednorocznych  
i wieloletnich na terenie Miasta Jasła w 2020 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
  
 Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 19 marca 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: „Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” 
oraz do badania i oceny ofert. 
 
 Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 20 marca 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.  
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 Zarządzenie  Nr 24/2020  Burmistrza Miasta Jasła z 16 kwietnia 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: „Kompleksowe utrzymanie zieleni w centrum miasta Jasła  
w 2020 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
  
 Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.  
 
 Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 kwietnia 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: „Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich 
położonych poza centrum Miasta  Jasła w 2020 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
 
 Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 maja 2020 r. w sprawie:  
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle 
(godziny otwarcia). 
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 Zarządzenie  Nr 28/2020  Burmistrza Miasta Jasła z 13 maja 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.   

 
 Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 maja 2020 r. w sprawie: 
 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 14 – Niegłowice – 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 678 o powierzchni 0, 0571 h. 



Fundusze Zewnętrzne 
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  W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” w ostatnim czasie 
podpisano umowę na „Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku 
Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku 
Jordanowskim w Jaśle”. 
 

 W dalszym ciągu trwają cykliczne prace Zespołu Miejskiego dotyczące 
przygotowania, kluczowych dla rozwoju Jasła dokumentów, czyli  Planu Rozwoju 
Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach Programu Rozwój 
Lokalny. Spotkania odbywają się on-line przy udziale doradców ze ZMP.  
W zakładce rozwój lokalny na stronie miasta Jasła umieszczane są informacje, 
pytania, ankiety i inne dokumenty niezbędne do przygotowania naszych 
programów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mając świadomość 
ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, wprowadziło zmiany w zakresie 
przygotowywanych dokumentów, ograniczające znaczenie partycypacji 
społecznej w przygotowanie dokumentów i wydłużając termin przygotowania 
wniosku i dokumentów do 30 października br. 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 W lutym i marcu dokonano rozliczeń dotacji celowych dla organizacji społecznych, 
które realizowały zadania w 2019 roku.  

 

 Przed ogłoszeniem stanu epidemii odbyły się kolejne warsztaty w związku  
z opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 z perspektywą 
do roku 2030”. 

 

 11 maja 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSM  nr 5 w Jaśle”. Termin składania ofert upływa 26 maja br. 

 

 Zawarto umowę na przekazanie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle celem 
sfinansowania zakupu aparatu USG. Wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł. 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Trwa konkurs fotograficzny „Jasło w tulipanach”. Jest to kontynuacja akcji 
rozdawania cebul tulipanów jesienią ub. roku. Termin nadsyłania prac konkursowych 
mija 26 maja br.  

 

 Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne poinformowano o zmianach 
w przepisach, umożliwiających zmianę sposobu realizacji tych zadań w związku  
z epidemią COVID-19. 

 

 Prowadzono działania na rzecz zabezpieczenia osób bezdomnych w związku  
z wprowadzonym stanem epidemii.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 W marcu ogłoszona została IV edycja konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye”.  
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia konkursu został 
przeniesiony na początek maja br.  
 

 Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle wspólnie z trzema punktami 
informacji turystycznych z Biecza, Gorlic i Dukli podjęło inicjatywę promowania 
regionu Beskidu Niskiego i najbliższej okolicy poprzez akcję "Beskid Niski na Ciebie 
poczeka". Celem tych działań jest pokazanie potencjału turystycznego Beskidu 
Niskiego i miast: Biecza, Dukli, Gorlic i Jasła oraz zachęcenie turystów do 
odwiedzenia regionu po zakończeniu epidemii. 

 

 Prowadzone są działania obejmujące kontynuację współpracy  z Akademią Sztuk 
Pięknych na prace przy zabytkowych nagrobkach dziecięcych, znajdujących się na 
Starym Cmentarzu  w Jaśle.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 
 

 Początkiem kwietnia rozpoczęły się prace związane z konserwacją i restauracją 
nagrobka rodziny Soleckich, który współfinansowany jest z kwesty na odnowę 
zabytków Starego Cmentarza.  

 

  Przygotowano uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta 
Jasła na statuetce poświęconej jubileuszowi 25.lecia Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. 

 

 W związku z wprowadzonym stanem epidemii, przełożono termin podpisania przez 
Miasto Jasło porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Miastem 
Odorheiu Secuiesc/Székelyudvarhely (Rumunia). 
 

 Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, odwołane 
zostały Dni Jasła, Antoniański Dar Serca, Miejski Dzień Dziecka. 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Stopniowo swoją działalność od 4 maja br. wznowił Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji oraz od 8 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne. 
Aktywną działalność kulturalną on-line prowadzi nadal zamknięty Jasielski Dom 
Kultury. 

  

 



Realizowane zadania 

25 

 Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 

 Zaplanowano szczegółowo kampanię promocyjną oraz uruchomienie Inkubatora 
Przedsiębiorczości, które następnie musiało zostać odroczone w związku z sytuacją 
epidemiologiczną. 

 Opracowano materiały informacyjne dla przedsiębiorców w związku sytuacją 
epidemiczną, dotyczące udzielanego wsparcia dot. tzw. tarczy antykryzysowej, 
Jasielskiego pakietu pomocowego oraz instrukcję zakładania profilu zaufanego oraz 
monitorowano, za pośrednictwem uruchomionego w tym celu maila: 
tarcza@um.jaslo.pl oraz kontaktów telefonicznych i bezpośrednich zgłaszane 
potrzeby i wnioski przedsiębiorców. 

 Zostało podpisanych 14 deklaracji współpracy z firmami, które świadczyć będą 
usługi doradcze specjalistyczne na rzecz podmiotów inkubowanych. W ramach 
tworzenia tzw. „platformy współpracy”, podpisano porozumienia z czterema 
instytucjami (m.in. ZUS i PFR).  
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 Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 

 Zagwarantowano pełną obsługę przedsiębiorców składających wnioski do  CEIDG 
oraz osób potwierdzających profil zaufany. W czasach ścisłej izolacji Urząd Miasta  
w Jaśle był jedyną instytucją, w której można było potwierdzić profil zaufany.  
Liczba wszystkich wniosków złożonych do CEIDG za pośrednictwem Urzędu  
w kwietniu wyraźnie zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  
W marcu złożono 149 wniosków, natomiast w kwietniu 55. Na zmniejszenie liczby 
zgłoszonych wniosków o zawieszenie ma zapewne rządowy program „tarczy 
antykryzysowej” oraz działania podjęte przez jasielski samorząd. Liczba złożonych 
wniosków o zawieszenie w kwietniu wyniosła 16, natomiast w marcu przedsiębiorcy 
złożyli 52 wnioski o zawieszenie działalności. Wpłynęło także 7 wniosków  
o wycofanie zawieszenia i 1 o wycofanie zakończenia działalności. Na tym przykładzie 
widać że podjęte działania przynoszą pożądany efekt. Liczba wniosków  
o potwierdzenie profilu zaufanego w kwietniu zdecydowanie wzrosła: luty – 53, 
marzec – 112, kwiecień – 206. 
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 Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 

 Zwrócono się do Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z prośbą o przekazanie 
obserwacji w zakresie diagnozowanych i przewidywanych w przyszłości problemów 
wynikających z epidemii COVID-19 w kontekście jasielskiego biznesu. 

 

 Miasto Jasło zgłosiło chęć uczestnictwa w realizacji projektu Wysokie standardy 
obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego realizowanego 
przez Województwo Podkarpackie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu będą mogły 
między innymi skorzystać ze szkoleń oraz doradztwa w zakresie opracowywania ofert 
inwestycyjnych. Koszty związane z przystąpieniem do projektu w całości ponosi 
Województwo Podkarpackie ze środków projektu. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

 Informacja międzysesyjna w związku z epidemią Koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 znajduje się pod linkiem: 
http://www2.um.jaslo.pl/Informacja_miedzysesyjna-KORONAWIRUS.pdf 

http://www2.um.jaslo.pl/Informacja_miedzysesyjna-KORONAWIRUS.pdf
http://www2.um.jaslo.pl/Informacja_miedzysesyjna-KORONAWIRUS.pdf
http://www2.um.jaslo.pl/Informacja_miedzysesyjna-KORONAWIRUS.pdf
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie „Nasadzenia  
i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła w 2020 r.” 
W ramach przetargu na przełomie marca i kwietnia wykonano pierwsze obsadzenie 
donic i rabat kwiatowych. Łącznie zostało nasadzonych 17000 szt. bratków i 1500 szt. 
stokrotek. Druga obsada zostanie wykonana na przełomie maja i czerwca. 
Wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni. Umowa 
została zawarta w dn. 25.03.2020 r. Kwota: 129 759,89 zł. 

 

 Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Kompleksowe 
utrzymanie zieleni w centrum Miasta Jasła w 2020 r.”. Przetarg obejmuje koszenie 
trawników, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz utrzymanie czystości na 
zieleńcach. Wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni. 
Umowa została zawarta w dn.05.05.2020 r. Kwota: 37 776,54 zł. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Kompleksowe 
utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza centrum miasta Jasła  
w 2020 r.”. Przetarg obejmuje koszenie trawników, przycinanie krzewów i żywopłotów 
oraz utrzymanie czystości na urządzonych terenach zielonych. Ze względu na 
panującą suszę hydrologiczną oraz atmosferyczną koszenie trawy zostało w tym roku 
rozpoczęte w późniejszym terminie. Trawa została skoszona na wyższej wysokości,  
w celu zmniejszenia intensywności parowania wody. Wykonawca: Spółdzielnia 
Socjalna „Radość”. Umowa została zawarta w dn. 12.05.2020 r. Kwota: 34 344,00 zł. 

 

 W okresie 25.02. – 03.05. została przeprowadzona akcja sokolniczna mająca na celu 
płoszenie gawronów w Parku Miejskim w Jaśle. Akcja była prowadzona pod 
nadzorem ornitologa. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Jasła w 2020 r.” Wykonawca: Produkcja Handel Usługi „EKOMAX”. Umowa 
została zawarta w dn. 09.04.2020 r.; kwota: 240190,00 zł. Umowa obejmuje odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, w tym 
m. in.: budynku Urzędu Miasta w Jaśle, jednostek oświatowych, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, domów osiedlowych, budynków, obiektów sportowo-
rekreacyjnych,  

 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła  
w okresie 01.07.-31.12.3020 r.”. Otwarcie ofert: 29.05.2020 r. godz. 10:15. 



 Realizacja uchwał  
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: 

 

 uchwała Nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2020 r. dotycząca 
wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od opłat rocznych – działka ewid. nr 
1/90 obręb 3A – PGR. Umowa notarialna sporządzona została w dniu 24.03.2020 r.  
u notariusz Agaty Uliasz.  

 

 uchwała Nr XX/190/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 grudnia 2019 r. dotycząca 
wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – działki ewid. 48/6 
i 47/3 obręb 3 – Błonie. Umowa notarialna sporządzona została w dniu 07.05.2020 r. 
u notariusz Elżbiety Kuli. 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 50 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 18.02.2020 r. umowa nr WI.272.11.2020 na montaż przeszklonej zabudowy 
aluminiowej w budynku Urzędu Miasta. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe BETA s.c. Kwota brutto: 14.206,50 zł. 

 

 02.03.2020 r. umowa nr WI.272.12.2020 na wykonanie prac projektowych 
związanych z wykonaniem uzupełniającej dokumentacji tj. projektu budowlano-
wykonawczego i uzyskania zgłoszenia na wykonanie prac budowlanych dla tematu 
„Przebudowa odcinka sieci gazowej n/c wraz z przyłączami do budynków na ulicy 
Śniadeckich w Jaśle” w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg rowerowych  
w Jaśle na odcinku Kompleks Sportowy MOSIR – Ogródek Jordanowski – Teren 
Rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. Wykonawca: Usługi Geodezyjne Piotr Mazur.  
Kwota brutto: 3.075,00 zł.  
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 16.03.2020 r. umowa nr WI.272.15.2020 na świadczenie usług w zakresie 
oczyszczania jezdni po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Jasła – Strefa I. Wykonawca: Produkcja Handel usługi 
„EKOMAX”. Kwota brutto: 43.120,00 zł. 

 

 16.03.2020 r. umowa nr WI.272.16.2020 na świadczenie usług w zakresie 
oczyszczania jezdni po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Jasła – Strefa II. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe SOL-K-JAS Sp. z o.o. Kwota brutto: 35.150,00 zł. 

 

 23.03.2020 r. zlecenie nr WI.272.18.2020 na sporządzenie map sytuacyjno-
wysokościowych, stanowiących załączniki do wniosków o zawarcie umów na 
użytkowanie gruntów pokrytych wodami z PGW Wody Polskie. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo geodezyjne „ALFA”. Kwota brutto: 1.950,00 zł. 
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 25.03.2020 r. umowa nr WI.272.19.2020 na świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych na 
terenie miasta Jasła (Centrum). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe SOL-K-JAS Sp. z o.o. Kwota brutto: 140.000,00 zł. 

 

 27.03.2020 r. umowa nr WI.272.20.2020 na świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych na 
terenie miasta Jasła (Strefa I,II,III). Wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie  
i Pielęgnacja Terenów zieleni. Kwota brutto: 105.000,00 zł. 

  

 06.04.2020 r. umowa nr WI.272.23.2020 na świadczenie usług mechanicznego 
oczyszczania nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła –  
w okresie letnim. Wykonawca: Produkcja Handel usługi „EKOMAX”.  
Kwota brutto:  300.000,00 zł 
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 07.04.2020 r. umowa nr WI.272.21.2020 na przeprowadzenie remontu kanalizacji 
deszczowej przy ulicy Jagiełły w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy 
„ALIMA”. Kwota brutto: 5.869,58 zł. 

 

 07.04.2020 r. umowa nr WI.272.22.2020 na wykonanie remontu i renowacji 
przydrożnych rowów w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP”. Kwota brutto: 9.450,00 zł. 

 

 14.04.2020 r. umowa nr WI.272.24.2020 na bieżące remonty ulic, których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota brutto: 198.030,00 zł. 

 

 22.04.2020 r. umowa nr WI.272.25.2020 na przeprowadzenie przeglądu 
podstawowego (rocznego) stanu technicznego ulic gminnych i obiektów mostowych 
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Jasła. Wykonawca: SCANLASER – Pracownia 
Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. Kwota brutto: 15.842,40 zł. 
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 28.04.2020 r. zlecenie nr WI.272.26.2020 na wykonanie badań jakości 
odprowadzanych wód opadowych dla 11 wylotów kanalizacji deszczowej w celu 
określenia wskaźników substancji zanieczyszczających. Wykonawca: POLWAX 
S.A. Kwota brutto: 3 098,37 zł. 

  

 04.05.2020 r. zlecenie nr WI.272.30.2020 na zakup materiałów 
ropopochodnych do kosiarek, kos i pił spalinowych, agregatów prądotwórczych 
użytkowanych przez pracowników interwencyjnych i publicznych w roku 2020. 
Wykonawca: „CONFECTION” Sp. z o.o. Kwota brutto: 4.000,00 zł. 

  

 05.05.2020 r. umowa nr WI.272.28.2020 na wykonanie koncepcji 
zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasło-Kaczorowy. 
Wykonawca: „ARMAX” Sp. z o.o. Kwota brutto: 2.460,00 zł. 
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 05.05.2020 r. umowa nr WI.272.29.2020 na wykonanie remontu chodników 
na terenie Jasła. Wykonawca: „”BUD-BRUK”. Kwota brutto: 5.658,00 zł. 

  

 15.05.2020 r. umowa nr WI.272.31.2020 na świadczenie usług koszenia 
poboczy i terenów zielonych na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zimowe 
Utrzymanie Dróg. Kwota brutto: 20.000,00 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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25 lutego  – Rzeszów, Konferencja Regionalna PSST, zgromadzenie PSST 

 

25 lutego – JDK, spotkanie ws. edukacji i przedsiębiorczości 

 

25 lutego – posiedzenie Rady Pożytku Publicznego   

 

25 lutego – JDK, spotkanie ws. Rozwoju Lokalnego  

 

26 lutego – zgromadzenie Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego  
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2 marca - Jasielskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz 
pierwszy pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się przy Placu Żwirki  
i Wigury odbyły się uroczystości upamiętniające ten dzień. Organizatorem uroczystości, 
które odbywają się w Jaśle od 2012, było Starostwo Powiatowe w Jaśle, Miasto Jasło, 
Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle oraz Zespół Szkół nr 4. 
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5 marca - Wrocław, XLIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich 

 

9 marca - posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej 

 

9 marca - spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta Jasła 

 

11 marca - JDK, spotkanie ws. Rozwoju Lokalnego   

 

16 marca - Posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK  

 

16 marca - zgromadzenie MPGK 

 

19 marca - zgromadzenie MPGK 
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23 marca - posiedzenie ZGDW 

 

25 marca - Telekonferencja z burmistrzami i prezydentami 54 miast II etapu konkursu  
                    - „Rozwój Lokalny” 

 

 

 

 

 

 

 

23 – 24 kwietnia - II Seminarium FRL: Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego  
                                (on-line) 

10 kwietnia - upamiętnienie Ofiar Zbrodni   
                        Katyńskiej i 10 rocznicy  
                        katastrofy smoleńskiej 
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27 kwietnia - Konwent Wójtów i Burmistrzów (on-line) 
 

28 kwietnia  -  Konwent Wójtów i Burmistrzów (on-line) 
 

30 kwietnia - Zdalne posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 

3 maja - Miejskie Obchody  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 – 8 maja - III Seminarium FRL: Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym  
                      miasta (on-line) 
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11 maja  - posiedzenie Rady Nadzorczej MKS 

 

13 maja - posiedzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

14 maja - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK  

 

18 maja - e-Seminarium Papieskie z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego  
                  Jana  Pawła II 



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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