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 Zarządzenie Nr V/68/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2021 r. w sprawie:
podziału środków na nagrody w 2021 roku za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia
naukowe oraz nagrody Bartłomieja z Jasła.

 Zarządzenie Nr V/69/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2021 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji
kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/70/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2021 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji
kultury: Muzeum Regionalnego w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/71/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2021 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji
kultury: Jasielskiego Domu Kultury.
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 Zarządzenie Nr V/72/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 czerwca 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

 Zarządzenie Nr V/73/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu plastycznego „Poznaj moje ulubione miejsca w Jaśle”.

 Zarządzenie Nr V/74/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 czerwca 2021 r. 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/75/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 lipca 2021 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/76/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 lipca 2021 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle panu Lechowi
Polakowi.
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 Zarządzenie Nr V/77/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 5 lipca 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia Konkursu fotograficznego „Pnącza w obiektywie” oraz powołania Komisji
Konkursowej do oceny prac zgłoszonych w Konkursie fotograficznym „Pnącza
w obiektywie”.

 Zarządzenie Nr V/78/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 7 lipca 2021 r. w sprawie:
powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/79/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 9 lipca 2021 r. 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/80/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lipca 2021 r. w sprawie:
powołania Zespołu Oceniającego projekty złożone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2022 rok.



Zarządzenia

7

 Zarządzenie Nr V/81/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 15 lipca 2021 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”.

 Zarządzenie Nr V/82/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2021 r. w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/83/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2021 r. w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/84/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2021 r. w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/85/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2021 r. w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle.



Zarządzenia

8

 Zarządzenie Nr V/86/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lipca 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

 Zarządzenie Nr V/87/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 lipca 2021 r. 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/88/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 2 sierpnia 202 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr V/25/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 8 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej oraz określenia jej zadań i kompetencji,
a także kryteriów oceny Kandydatów wskazanych do inkubacji w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/89/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 sierpnia 2021 r. 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.



Zarządzenia

9

 Zarządzenie Nr V/90/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
Zarządzenie Nr III/53/2014 Burmistrza Miasta Jasła z 19 maja 2014 r. w sprawie
utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Jasła.
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 Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 22 czerwca 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.

 Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta
w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 lipca 2021 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 poz. 1129) na „Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim
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.

 Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 5 lipca 2021 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na „Dostawa, montaż i uruchomienie
parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła.” oraz do badania
i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 16 lipca 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia kontroli.

 Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lipca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze Aplikant
w Straży Miejskiej w Jaśle w Urzędzie Miasta w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 lipca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na „Budowa tężni solankowej –
Jasielski Budżet Obywatelski na 2021 rok.” oraz do badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 lipca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na „Przebudowa ulic osiedlowych
na terenie Miasta Jasła.” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 18 sierpnia 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 2 – Ulaszowice,
obejmującej działki ewidencyjne nr 1/45 i 2900/8 o łącznej powierzchni 0,6426 ha.

 Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 18 sierpnia 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 23 – Warzyce,
obejmującej działki ewidencyjne nr 3249/1, nr 3249/2 i nr 3249/3 o łącznej powierzchni
1,561 ha.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 Na podstawie umowy Nr 7527/0926107/2021 zawartej pomiędzy 
MSWiA, a OSP Jasło – „Hankówka” zrealizowane zostało zadanie 
związane z zakupem butów strażackich skórzanych, kominiarek 
strażackich i okularów ochronnych  do udzielenia pomocy w transporcie 
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV 2.

Wartość zadania wyniosła 5 000,00 zł. 
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział 
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie MSWiA: 5 000,00 zł   (100,00%)
Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła:  0,00 zł  ( 0,0 %)
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 Na podstawie umowy Nr 7525/0906105/2021 zawartej pomiędzy 
MSWiA, a OSP Jasło – „Niegłowice” zrealizowane zostało zadanie 
związane z zakupem butów strażackich skórzanych do udzielenia 
pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV 2.

Wartość zadania wyniosła 6 000,00 zł. 
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział 
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie MSWiA: 5 000,00 zł   (83,3 %)
Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła : 1 000,00 zł   (16,7 %)
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 Na podstawie umowy Nr 7523/0906104/2021 zawartej pomiędzy MSWiA, 
a OSP Jasło – „Żółków” zrealizowane zostało zadanie związane z zakupem 
obuwia strażackiego gumowego oraz hełmów strażackich do udzielenia 
pomocy w transporcie osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS 
CoV 2.

Wartość zadania wynosi 5 500,00 zł. 
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział 
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie MSWiA: 5 000,00 zł   (91,0, %)
Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła: 500,00 zł   (9,0 %).
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Wydział Gospodarki Komunalnej :

 06.08.2021 r. Miasto Jasło podpisało umowę na nadzór inwestorski na
realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej".

 09.08.2021 r. Miasto Jasło podpisało umowę z KPB - Budownictwo Spółka
z o.o. w Krośnie na "Rozbudowę i modernizację obiektów Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej".
Wartość umowy wynosi 6 050 000 zł. Przewidywany termin zakończenia
inwestycji sierpień 2022 r.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

 02.08.-15.08.2021 r. - przeprowadzono kampanię promocyjną miasta Jasła, która
dotyczyła emisji 15 materiałów reklamowych na ekranach zainstalowanych przy
kasach PKP Intercity na Dworcach PKP Kraków Główny, Tarnów, Przemyśl Główny,
Rzeszów Główny.

 Miasto Jasło dofinansowało wydarzenia sportowe poprzez zakup nagród na
Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta
Jasła , Amatorskie zawody w skokach przez przeszkody o „Puchar Burmistrza Miasta
Jasła” oraz Zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Miasta Jasła” we Wróblowej.

 Miasto zamówiło organizację wstępu na otwarty basen, dzięki czemu zakupiono
1 580 szt. biletów dla dzieci i młodzieży, które zostały przekazane przewodniczącym
Zarządów Osiedli celem rozdysponowania.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

 Trwają prace konserwacyjne i restauratorskie zabytkowej kaplicy
Lisowieckich na Starym Cmentarzu w Jaśle. W związku z obchodami Święta
Wojska Polskiego zamówiono czyszczenie pomnika Grobu Nieznanego
Żołnierza.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

 zrealizowano uchwałę nr XLIII/377/2021 z 4 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb
nr 08 – Centrum. Sprzedaż działki ewid. nr 1949/15 obr. 08- Centrum. Akt
notarialny nr Rep A. 3431/2021 z 4 sierpnia 2021 r. sporządzony w Kancelarii
Notarialnej Wojciech Lisowski z siedzibą w Jaśle, ul. Kadyiego 12/4.

 zrealizowano uchwałę nr XLIII/378/2021 z 4 maja 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej
w Jaśle obręb nr 04 – Dzielnica Magazynowo -Przemysłowa. Sprzedaż działki
ewid. nr 188/4 obr. 04- Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa .
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 Wydano 32 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 21.06.2021 r. Umowa nr WI.7021.1.54.2021. na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu
oraz ulicy bocznej od ulicy Władysława Jagiełły w Jaśle”. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. Kwota Brutto: 65 267.00 zł.

 29.06.2021 r. Zlecenie nr WI.7021.6.5.202 na naprawę fontanny w Parku Miejskim
w Jaśle. Wykonawca: Firma AUTOMATIC. Kwota Brutto: 5 388,20 zł.

 01.07.2021 r. Umowa nr WI.7021.1.62.2021 na przebudowę drogi polegającą na
zmianie nawierzchni z tłuczniowej na nawierzchnie z płyt drogowych na działce nr
1519 obręb ewid. 22 – Brzyszczki. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe.
Kwota Brutto: 15 000.00 zł.
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 13.07.2021 r. Umowa nr WI.7021.1.67.2021 na wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni ulic masą na zimno w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy
"ALIMA”. Kwota Brutto: 47 946,21 zł.

 14.07.2021 r. Umowa nr WI.7021.3.11.202. na przebudowę odwodnienia ul. Jagiełły.
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Kwota brutto: 14 990,08 zł.

 19.07.2021 r. Umowa nr WI.7226.72.2021. na montaż dwóch wyspowych progów
zwalniających na ul. Sikorskiego w Jaśle. Wykonawca: ViaSigni Sp. z o.o. Spółka
komandytowa. Kwota brutto: 5 900.00 zł.

 21.06.2021 r. Umowa nr WI.7021.1.54.2021. na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu
oraz ulicy bocznej od ulicy Władysława Jagiełły w Jaśle”. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. Kwota Brutto: 65 267.00 zł.
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 21.07.2021 r. Umowa nr WI.7021.70.2021 na przebudowę przepustu przy ulicy
Jodłowej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe. Kwota Brutto: 104 562,30 zł.

 29.07.2021 r. Umowa nr WI.7021.1.69.2021 na zadanie pn.: Remont parkingu na
osiedlu Gamrat w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy ,,ALIMA”.
Kwota Brutto: 15 925,12 zł.

 30.07.2021 r. Zlecenie nr WI.7021.3.12.2021 na wykonanie napraw na miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej (naprawa trzech wpustów ulicznych). Wykonawca: Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kwota Brutto: 3 722,72 zł.
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 02.08.2021 r. Zlecenie nr WI.7021.7.30.2021 na zakup kos spalinowych (2 sztuki) dla
pracowników interwencyjnych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
,,ART.-SERVICE" ul. Modrzejewskiego 7 38-200 Jasło. Kwota Brutto: 7 000,00 zł.

 02.08.2021 r. Zlecenie nr WI.7021.3.13.2021 na wykonanie badań jakości
odprowadzanych wód opadowych dla 8 wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonawca:
PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych, ul. Przemysłowa
11, 38-200 Jasło. Kwota Brutto: 1 918,80 zł.

 04.08.2021 r. Umowa nr WI.7021.12.2021 na przebudowę kolektora kanalizacji
deszczowej DN 400, polegającą na montażu urządzenia podczyszczającego wody
opadowe w okolicy ul. Przemysłowej w Jaśle na działce nr ewid. 22/3 Obręb nr 04
Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa. Wykonawca: Usługi Sprzętowe.
Kwota Brutto: 61 000,50 zł.
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 04.08.2021 r. Umowa nr WI.7013.3.2.2021 na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 14 – Niegłowice, dz. o nr ewid. 287.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe. Kwota Brutto: 41 993,69 zł.

 04.08.2021 r. Umowa nr WI.7013.3.1.2021na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 21 – Brzyszczki I, dz. o nr ewid.
289/3”. Wykonawca: "Ram-Kop”. Kwota Brutto: 38 511,96 zł.

 Złożono wnioski do programu inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego planowane są zadania:
- „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez 
odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo - składowej w Jaśle",
- „Budowa infrastruktury drogowej łączącej strefę przemysłową Jasło-Gamrat z drogą 
krajową 73", 
- „Budowa krytego lodowiska w Jaśle”
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22 czerwca - szkolenie: Urzędnicy, koledzy, ludzie… zespół, który zmienia miasto

22 czerwca – wręczenie nagród dla sportowców. 29 nagród, w tym 24 dla sportowców, 5
dla trenerów i 24 wyróżnienia - 19 dla sportowców i 5 dla działaczy sportowych -
przyznanych za osiągnięcia sportowe w 2020 roku



23 czerwca - spotkanie z zawodnikami Klubu Sportowego SPEED Jasło oraz
Uczniowskiego Klubu Narciarskiego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, którzy
rywalizowali w Lidze w narciarstwie alpejskim oraz biegach narciarskich.

24 czerwca - Seminarium „Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w jej
tworzeniu i wdrażaniu II”

24 czerwca – posiedzenie Rady Ekspertów AHE 31



24 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

27 czerwca - jubileusz 25-lecia parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

27 czerwca – JDK, premiera filmu "Wieleżyński -Alchemik ze Lwowa„

28 czerwca – zwyczajne zgromadzenie wspólników TBS-ABK 
32

24 czerwca –JDK, rozdanie nagród Burmistrza
Miasta Jasła. Otrzymało je 114 uczniów
miejskich szkół. Dwie najcenniejsze „Nagrody
Bartłomieja z Jasła” trafiły do Kingi Moskal
i Dominiki Pabisz. Nagrody przyznane zostały
w ramach Lokalnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Jaśle
za wyniki w nauce i za wybitne osiągniecia
naukowe.



28 czerwca – uroczyste otwarcie Inkubatora
Przedsiębiorczości. Inkubator Przedsiębiorczości
w Jaśle, działający w ramach Urzędu Miasta, który
do tej pory ze względu na panujące obostrzenia
sanitarne, prowadził swoją działalność szkoleniową
i doradczą w formie online, został oficjalnie
otwarty.

29 czerwca – ZGDW, spotkanie ws. odpadów

33
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29 czerwca – udział w konferencji poświęconej Rządowemu Funduszowi Polski Ład;
Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów.

29 czerwca – posiedzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego

30 czerwca – 1 lipca – Jadwisin, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska

2 lipca – płyta rynku, wręczenie sztandaru KP PSP

2 lipca – udział w III spotkaniu miast członkowskich ZMP

6 lipca - konferencja "Możliwości i szanse pozyskiwania nieruchomości inwestycyjnych
w ramach ustawy Lokal za Grunt„ (on-line)

6 lipca - konferencja ws. szczepień COVID-19 (on-line)
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8 lipca – seminarium, „Lokalna gospodarka w rozwoju miast” ZMP

8 lipca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

9 lipca – Warszawa, uroczyste
przekazanie czeku. Jasło znalazło się
w gronie 29 miast, które otrzymały
dofinansowanie z programu „Rozwój
Lokalny” finansowanego z Funduszy
Norweskich. Każdy ze zwycięskich
projektów otrzymał dofinansowanie w
wysokości ponad 3,5 miliona euro.
Łącznie, do 29 miast, trafiło ponad 102
miliony euro wsparcia.



Spotkania i wydarzenia

36

16 lipca - konferencja "Zintegrowane planowanie rozwoju –szansa dla samorządów„

21 lipca - spotkanie z doradcami ZMP ws. programu "Rozwój Lokalny„

21 lipca - powołanie Miejskiej Rady
Sportu (czwarta kadencja). Rada jest
organem opiniodawczym i doradczym
w zakresie kultury fizycznej.
Uczestnictwo w niej ma charakter
społeczny, a kadencja wynosi cztery
lata. Wcześniejsza Rada zakończyła
swoje funkcjonowanie w czerwcu br.
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22 lipca – Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST oraz XLII Ogólne Zgromadzenie
Stowarzyszenia

23 lipca – wręczenie powierzeń funkcji dyrektorów szkół i przedszkoli oraz awansów
zawodowych dla nauczycieli

27 lipca – zgromadzenie ZGDW

29 lipca - Rozwój lokalny - projekt "Jasło - Moje Miasto, Mój Dom"

30 lipca – powiatowe obchody Święta Policji

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
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6 sierpnia - IX Jasielski Marsz Wolności im. płk. S.Dąbrowy Kostki
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8 sierpnia – rocznica Akcji Pensjonat, upamiętniająca 78.
rocznicę wyzwolenie więźniów z jasielskiego więzienia.
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11 sierpnia – uroczystość zakończenia
budowy i poświęcenia drogi
wojewódzkiej Nr 992. Nowy ponad
dwukilometrowy odcinek drogi
wojewódzkiej został oficjalnie otwarty.
Dodatkowo przebudowana została
również ul. Kasprowicza, tak by
poprawić płynność bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

11 sierpnia – udział w uroczystościach
pogrzebowych Jerzego „Dudusia”
Matuszkiewicza – Honorowego
Obywatela Miasta Jasła.



Spotkania i wydarzenia

41

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą,
następnie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Przemówienie
okolicznościowe wygłosiła Małgorzata Adamska-Chmiel – Zastępca Burmistrza Miasta.
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15 sierpnia – Memoriał im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – widowisko
historyczne „Jasielszczyzna w czasie II wojny światowej”.

17 sierpnia – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK

20 sierpnia - spotkanie integracyjne Honorowych Dawców Krwi i Sióstr PCK

22 sierpnia – Dni Jasła



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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