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▪ Zarządzenie Nr V/50/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 5 maja 2021 r. w sprawie: cofnięcia
upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (pani Monice Tarabie –
pracownikowi MOPS).

▪ Zarządzenie Nr V/51/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 maja 2021 r. w sprawie:
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/52/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 13 maja 2021 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr V/40/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu pn. „Junior Przedsiębiorczości” oraz powołania Komisji Konkursowej
do oceny prac zgłoszonych w Konkursie „Junior Przedsiębiorczości”.
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▪ Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 10 maja 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art.
275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 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.
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▪ Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 maja 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym
mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle wraz z infrastruktura towarzyszącą
(instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, odwodnienie) w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 18 maja 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego
nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
położonej w Jaśle obręb 23-Warzyce, obejmującej działkę ewid. Nr 3221/17 o pow.
0.05001 ha.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 12.05.2021 r. zawarto umowę na kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach
miejskich położonych poza centrum miasta. Łączna wartość umowy: 23 684,40 zł.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego z PHU SOL-K-JAS Sp. z o.o.
Jasło.

▪ Ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Jasła w okresie 01.07. -
31.12.2021 r.

▪ W ramach corocznych nasadzeń drzew na terenie Jasła posadzono 50 świerków
serbskich. Drzewa zostały posadzone na terenach jednostek miejskich (MOSiR,
MOPS, Przedszkole Miejskie Nr 6).
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

▪ Maseczki dla jaślan - do Urzędu Miasta w Jaśle trafiły przekazane przez Wojewodę
Podkarpacką, a pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
jednorazowe maseczki ochronne. W dystrybucji maseczek dla chętnych
mieszkańców, która odbyła się 22 maja br., pomogli strażacy
z jednostek OSP z terenu Miasta Jasła: OSP Jasło-Brzyszczki, OSP Jasło-Hankówka,
OSP Jasło-Niegłowice oraz OSP Jasło-Żółków.

▪ Przekazanie płynów do dezynfekcji - do Urzędu Miasta w Jaśle trafiły przekazane
przez Wojewodę Podkarpacką, a pochodzące z Wojewódzkiego Magazynu Obrony
Cywilnej, środki do dezynfekcji. Według przekazanych wytycznych, środki należy
wykorzystać w celu zabezpieczenia pracy jednostek Urzędu Miasta Jasła.
Przekazanie odbyło się 27 maja br. w OSP Jasło – „Żółków”.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

▪ Pozyskano czterech nowych partnerów Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle i w tym
zakresie podpisano dwa porozumienia o współpracy oraz dwie deklaracje współpracy.
Kolejne są w przygotowaniu.

▪ 11 maja br. odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej - „Junior Przedsiębiorczości”.
Komisja przyznała tytuł Laureata trzem uczestnikom i wyróżniła trzech uczestników
konkursu. W trakcie prac podjęto decyzję dotyczącą zmiany sposobu
i terminu przekazania nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie. Rozdanie
nagród zaplanowano w terminie nie późniejszym niż 18 czerwca 2021 r.

▪ 20 maja, webinarium wdrożeniowym, rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Wysokie
standardy obsługi inwestora w samorządach woj. podkarpackiego.”
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

▪ 26 maja odbyło się bezpłatne Webinarium pt. „Po co komu biznesplan?”,
organizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle. W dwugodzinnym
spotkaniu uczestnicy nauczyli się jak zaprezentować swój pomysł na biznes oraz jak
oszacować jego potencjalne koszty i przychody. Poznali zasady tworzenia biznesplanu
oraz dowiedzieli się gdzie szukać pomocy w jego napisaniu. Wśród prelegentów byli
czterej partnerzy Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ W maju kontynuujemy zbiórkę nakrętek dla Kuby w ramach akcji Odkręcamy,
wrzucamy, pomagamy! Nakrętki przekazywane są do szkoły, do której uczęszcza
chłopiec.

▪ Miasto Jasło otrzymało 35 000 zł na wykonanie prac remontowo- konserwatorskich
kaplicy Lisowieckich na cmentarzu komunalnym w Jaśle w ramach środków
finansowych Wojewody Podkarpackiego (środki w dyspozycji Podkarpackiego
Konserwatora Zabytków w Przemyślu).

▪ W związku z realizacją projektu pn. "Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle", 
została zawarta umowa pożyczki na kwotę 1.022.000,00 zł na pokrycie kosztów, które 
będą refundowane z EFRR. 
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Udzielono dotacji celowej dla Jasielskiego Domu Kultury na realizację zadania pn.
"Organizacja Dnia Dziecka". Wydarzenie zaplanowane zostało we współpracy
z miejskimi instytucjami kultury i sportu oraz CITiK przy zachowaniu obowiązujących
obostrzeń.

▪ Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na wniosek Miasta Jasła,
uhonorował Chór Męski „Echo” PKP Jasło nagrodą okolicznościową w wysokości
15.000 zł. Dyplom okolicznościowy zostanie przesłany na adres Miasta Jasła.
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▪ Wydano 16 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 4 maja 2021 r. umowa nr WI.7021.1.35.2021 na realizację zadania pn.: „Budowa
miejsc parkingowych przy budynku miasta Jasła przy ul. Rynek 12 w Jaśle”.
Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX”.
Kwota brutto: 44 197,80 zł.

▪ 4 maja 2021 r. umowa nr WI.7021.1.34.2021 na realizację zadania pn.: „Budowa
chodnika przy ul. Bolesława Prusa w Jaśle”. Wykonawca „Usługi Sprzętowe Krzysztof
Rączka”. Kwota brutto: 52 521 zł.

▪ 12 maja 2021 r. umowa nr WI.272.1.2021 na realizację zadania pn.: "Budowa
gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3, KD4, KD5,
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego - Etap II. Wykonawca: Frma
Handlowo-Usługowa. Kwota brutto: 2 147 980, 12 zł.
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▪ 12 maja 2021 r. umowa nr WI.7013.8.2021 na nadzór inwestorski przy realizacji
projektu pn.: "Budowa gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1,
KD3, KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego - Etap II" w branżach
budowlanej w specjalności drogowej, budowlanej w specjalności instalacji
elektrycznych. Wykonawca: A14 Usługi Projektowe Nadzory Budowlane.
Kwota brutto: 30 000 zł.

▪ 14 maja 2021 r. umowa nr WI.7226.27.2021 na wykonanie oznakowania poziomego
na drogach gminnych Miasta Jasła. Wykonawca: ViaSigni Sp. z o. o. Kwota brutto:
50 233, 98 zł.

▪ 19 maja 2021 r. umowa nr WI.272.2.2021 na realizację zadania pn.: „Bieżące remonty
ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła”. Wykonawca: firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Jana Pawła II 30.
Kwota brutto: 198 522 zł.
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▪ 21 maja 2021 r. zlecenie nr WI.7021.2.8.2021 na wykonanie prac związanych
z oczyszczeniem 51 wiat przystankowych na terenie Jasła. Wykonawca:
"Ram-Kop" Usługi Koparką. Kwota brutto: 6 620 zł.
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8 maja – 100 lecie męskiego chóru „Echo”

11 maja – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

12 maja – Złote Gody.

11 małżeństwom z Jasła przekazano 
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, nadane im przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Uroczystość, ze względu na 
obostrzenia odbyła się, nie jak 
zwykle w JDK, ale w Urzędzie Miasta, 
a pary małżeńskie odbierały medale 
na indywidualnych spotkaniach. 
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13 maja – Starostowo Powiatowe, podpisanie porozumienia 
ws. programu „Czyste powietrze” 

17- 18 maja – udział w seminarium „Nowe prawo, nowe pieniądze-perspektywa 
finansowa 2021-2027 oraz zmiany w przepisach krajowych dotyczących prowadzenia 
lokalnej polityki rozwoju”

19 maja - uroczyste otwarcie boiska przy
ZSM nr 5 przy ul. Sobniowskiej. Budowa
tego boiska zwyciężyła w drugiej edycji
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.
W otwarciu wziął udział pochodzący
z tego osiedla jaślanin Kamil Piątkowski,
obecnie reprezentant kadry narodowej
w piłce nożnej.



Spotkania i wydarzenia

22

21 maja – zgromadzenie wspólników MPGK

26 maja - Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP

27 maja – spotkanie miast członkowskich ZMP (on-line)



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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