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 Zarządzenie Nr V/53/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 26 maja 2020 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla 
Miasta Jasła na lata 2019- 2035” 
 
 Zarządzenie Nr V/54/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 maja 2020 r. w sprawie: zmiany 
budżetu Miasta Jasła na 2020 r. 

 
 Zarządzenie Nr V/55/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 gminnej instytucji 
kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

 
 Zarządzenie Nr V/56/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 gminnej instytucji 
kultury: Muzeum Regionalnego w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr V/57/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 gminnej instytucji 
kultury: Jasielskiego Domu Kultury. 

 
 Zarządzenie Nr V/58/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2020 r. w sprawie: 
powołania Zespołu zadaniowego w celu opiniowania projektu „Miejskiego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2021-2025”. 

 
 Zarządzenie Nr V/59/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 2 czerwca 2020 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu „Gminnego Programu 
Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023”. 

 
 Zarządzenie Nr V/60/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 3 czerwca 2020 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu „Programu Aktywności 
Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021-2025”. 
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 Zarządzenie Nr V/61/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 czerwca 2020 r. w sprawie: 
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2019 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/62/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2020 r. w sprawie: 
utworzenia Gminnego Biura Spisowego. 

 
 Zarządzenie Nr V/63/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 czerwca 2020 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez 
Fundację im. Stefanii Woytowicz. 
 
 Zarządzenie Nr V/65/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 15 czerwca 2020 r. w sprawie: 
ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w Mieście Jaśle (Adam Gumienny). 

 
 Zarządzenie Nr V/67/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 18 czerwca 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia Raportu o stanie Miasta Jasła za 2019 rok. 
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 Zarządzenie  Nr 30/2020  Burmistrza Miasta Jasła z 25 maja 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: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich  
nr 5 w Jaśle” oraz do bania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie  Nr 31/2020  Burmistrza Miasta Jasła z 29 maja  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 zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie 
01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Jasła  z 8 czerwca 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 7 w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle 
(zmiana godzin otwarcia). 



Fundusze Zewnętrzne 
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 W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” w ostatnim czasie ogłoszono: 

- przetarg nieograniczony na modernizację Placu Żwirki i Wigury oraz odcinków 
sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej w Jaśle. 

- dialog konkurencyjny na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wystaw 
edukacyjnych w Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle. 

 

 W dalszym ciągu trwają prace Zespołu Miejskiego dotyczące przygotowania, 
kluczowych dla rozwoju Jasła dokumentów, czyli  Programu Rozwoju Lokalnego  
i Programu 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. 

 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 1.06.2020 r. - wznowiono działalność  miejskich ośrodków wsparcia - Dzienny Dom 
Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle. 
Ośrodki te zostały przygotowane, zgodnie z rekomendacjami opracowanymi przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz 
Państwową Inspekcję Sanitarną. 

 

 W trosce o zdrowie mieszkańców, w okresie od października 2019 r. do 30 maja 2020 
r. Miasto Jasło uczestniczyło w realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki 
czerniaka przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W  programie wzięło udział 7 miejskich szkół 
podstawowych. Zrealizowano 25 godzin lekcyjnych, w których brało udział 566 
uczniów oraz 17 nauczycieli. Uczestnicy poznali zasady profilaktyki czerniaka i dzięki 
zdobytej wiedzy stali się ambasadorami akcji w lokalnych środowiskach. 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Powołano zespoły zadaniowe do opracowania programów społecznych:  
1. Gminny Program Wspierania Rodzin; 
2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie; 
3. Program Aktywności Lokalnej dla Seniorów; 
Prace nad dokumentami już się rozpoczęły i  potrwają 4 miesiące. 

  

 Wyłoniono laureatów konkursu fotograficznego Jasło w tulipanach, na konkurs 
nadesłano 59 zdjęć, nagrodzono 3 osoby, przyznano dodatkowo 3 wyróżnienia a dla 
pozostałych przygotowano symboliczne upominki. 

  

 Zgodnie z uchwałą Nr XXII/211/2012 RMJ z 26.03.2012 r., przystąpiono do corocznej 
kontroli żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Jasła. 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Dokonano rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.  
1. Projekt nr 9. Drenaż boiska przy ul. Śniadeckich w Jaśle – 209 250,00 zł – 276 
głosów. 
2. Projekt nr 27. Organizacja Festiwalu „Rock in Jasło” – 90 000,00 zł – 264 głosy. 
Rozstrzygnięcie powstało na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej  
w Jaśle, sygn. PR 1 Ds. 375/2019.  

  

 Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ZSM nr 5 w Jaśle”, wybranego do realizacji w ramach Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok.  Zadanie będzie realizować firma BUD-MAT. Jego 
wartość wynosi 479 700,00 zł.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Burmistrz Miasta Jasła przyznał 45 nagrody (35 finansowych i 10 wyróżnień) za 
osiągnięcia sportowe w 2019 r. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach 
(dla trenerów, działaczy sportowych i zawodników)  -  wartość wszystkich nagród 15 
tys. zł 

 

 Podjęto działania w zakresie przeprowadzenia pielęgnacji drzewostanu na terenie 
cmentarza wojennego nr 22 przy ul. Ulaszowice, na podstawie porozumienia 
pomiędzy Miastem Jasłem a Wojewodą Podkarpackim. 

 

 W maju realizowane były zdjęcia do programu „Zakochaj się w Polsce – odcinek  
w Jaśle”. Film emitowany będzie jesienią na antenie TVP1. 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 W związku z obowiązującymi ograniczeniami, w tym dotyczącymi organizacji 
imprez masowych i zgromadzeń, odwołane zostały: XV Międzynarodowe Dni Wina 
w Jaśle. 

 

 Atrakcje turystyczne z Jasła i powiatu jasielskiego zostały nominowane do 
plebiscytu radiowej Jedynki „Turystyczna lista przebojów”. Na trzy z nich można 
oddawać głosy, pomagając im w ten sposób awansować do kategorii głównej.  
W kategorii historia – Pałac Sroczyńskich, w kategorii rodzina - Muzeum Lizaka oraz 
w kategorii natura Jasielski Szlak Winny. 
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 Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 Rozpoczęto realizację akcji #W kontakcie z jasielskim biznesem. W tym zakresie 
uruchomiono Newsletter dla Przedsiębiorców, w ramach którego osoby 
zainteresowane będą otrzymywać maile z informacjami dotyczącymi 
przedsiębiorczości. Na dzień dzisiejszy mamy już 27 subskrybentów. Do Newslettera 
można zapisać się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Biznes. 

 

 Do 596 jasielskich przedsiębiorców, którzy udostępnili swoje dane w CEIDG, wysłano 
maile z zapytaniem o sugestie, potrzeby, pomysły i wnioski związane z sytuacją 
epidemiologiczną, które można zgłaszać do Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości 
lub na uruchomiony adres mailowy tarcza@um.jaslo.pl .  

 

 Udzielono informacji na temat warunków inwestowania w Jaśle dwóm potencjalnie 
zainteresowanym  podmiotom. Jedna z tych firm znalazła informację o miejskich 
terenach inwestycyjnych w Internecie (baza PAIH), a druga zetknęła się z tablicą 
informacyjną zlokalizowaną przy DK 28 w pobliżu ul. Fabrycznej. 

  

 

mailto:tarcza@um.jaslo.pl
mailto:tarcza@um.jaslo.pl
mailto:tarcza@um.jaslo.pl
mailto:tarcza@um.jaslo.pl
mailto:tarcza@um.jaslo.pl


Realizowane zadania 

18 

Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 W ostatnim tygodniu maja br. ukończono urządzanie zieleni na ul. Słowackiego.  
W szpalerze nowo nasadzonych jesienią 2019 r. czerwonych kasztanowców został 
założony trawnik. 

 

 Wykonano drugie nasadzenie kwiatów ozdobnych w centrum miasta, m.in. na 
rabatach, w donicach na ciągach pieszych, na rondzie przy JDK. Łącznie zostało 
posadzonych ponad 14 000 roślin. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej wspólnie z Wydziałem Rewitalizacji, Strategii  
i Inicjatyw Społecznych wykonał nowe stałe obsadzenia w pięciu donicach w Parku 
Miejskim. Posadzone zostały cisy i hortensje bukietowe. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 29.05.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie 
Miasta Jasła w okresie 01.07.2020 – 31.12.2020 r.  
Została złożona jedna oferta przez P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy z siedzibą w Jaśle, na 
łączną kwotę brutto: 4 261 986,72 zł. 



 Realizacja uchwał  
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: 

 

 zrealizowana uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia  
2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu, wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 76/1 położona w Jaśle 
obręb 10 – Sobniów I, na rzecz IMGW  - PIB o/ Kraków.  Akt notarialny Rep  
A 2584/2020 z dnia 15.06.2020 r. sporządzony u notariusz Agaty Uliasz z siedzibą  
w Jaśle przy ul. Kościuszki 4. 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 32 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 21.05.2020 r. umowa nr WI.272.32.2020 na wykonanie remontów cząstkowych 
nawierzchni ulic masą na zimno w Jaśle. Wykonawca: Zakład  Produkcyjno – 
Usługowy „ALIMA”. Kwota brutto: 23.100,54 zł. 

 

 05.06.2020 r. umowa nr WI.272.34.2020 na wykonanie remontu ulic osiedlowych  
w Jaśle (ul. św. Faustyny Kowalskiej, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Kózkówny). 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe. Kwota brutto: 14.400,00 zł.  

 

 16.06.2020 r. umowa nr WI.272.35.2020 na przeprowadzenie przeglądów, 
czyszczenie wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów separatora substancji 
ropopochodnych kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe  
z ul. Sroczyńskiego i drogi KL1 w Jaśle. Wykonawca: Transport Ciężarowy S.C. 
„LIZSBEK”. Kwota brutto: 16 617,60 zł. 
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   16.06.2020 r. zlecenie nr WI.272.36.2020 na wykonanie szklenia szyby hartowanej 
w wiacie przystankowej przy ul. Mickiewicza (osiedle Gamrat). Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” s. c. Kwota brutto: 650,00 zł. 

 

 16.06.2020 r. zlecenie nr WI.272.37.2020 na naprawę uszkodzonego zadaszenia 
wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej (Carrefour) w Jaśle. 
Wykonawca: Pastwa Robert Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROMAX”. 
Kwota brutto: 738,00 zł. 

  

 16.06.2020 r. zlecenie nr WI.272.38.2020 na usunięcie z powierzchni 8 wiat 
przystankowych napisów i rysunków wykonanych farbą. Wykonawca: Zakład 
Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni. Kwota brutto: 1.440,00 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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27 maja - XXI posiedzenie KM RPO WP - w trybie zdalnym 

 

28 maja – posiedzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

4 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK (on-line)   

 

4 - 5 czerwca – Seminarium "Mieszkalnictwo istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego„ 
(on-line) 

 

13 czerwca – kościół oo. Franciszkanów, udział we mszy św. z okazji dnia Świętego 
Antoniego – patrona Miasta Jasła oraz jubileuszu 25-lecia święceń ojca Artura 
Zajchowskiego  

 

16 czerwca - video-spotkanie nt. pakietu działań dla Polski Wschodniej 
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16 czerwca – Starostwo Powiatowe, udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu 

 

18 czerwca – zgromadzenie MPGK 

 

18 czerwca – zwyczajne zgromadzenie wspólników MKS 

 

18 czerwca  - zwyczajne zgromadzenie wspólników TBS-ABK 

 

18 czerwca - V Seminarium FRL: „Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego” (on-line) 

 

19 czerwca – uroczyste odsłonięcie pomnika Chrystusa Króla 



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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