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▪ Zarządzenie Nr V/39/2021 Burmistrza Miast Jasła z 23 marca 2021 r. w sprawie: zmiany
budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

▪ Zarządzenie 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”.

▪ Zarządzenie Nr V/41/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2021 r. w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2020 r.

▪ Zarządzenie Nr V/42/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2021 r. w sprawie:
przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Jasło.
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▪ Zarządzenie Nr V/43/20201 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/44/20201 Burmistrza Miasta Jasła z 9 kwietnia 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/45/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/46/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian w „Regulaminie budżetu
obywatelskiego Miasta Jasła”.
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▪ Zarządzenie Nr V/47/20201 Burmistrza Miasta Jasła z 22 kwietnia 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/48/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 26 kwietnia 2021 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle w boisko wielofunkcyjne,
zmodernizowane w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/49/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie:
przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 23 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia
Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle (godziny
otwarcia).

▪ Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 26 marca 2021 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 6 w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 maja 14 w Jaśle.
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▪ Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 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
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) na „Budowa gminnych dróg na osiedlu na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3,
KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – Etap II.” oraz do badania
i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji,
o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na „Kompleksowe utrzymanie terenów
zieleni w centrum miasta Jasła w 2021 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 21 kwietnia 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
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) na „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Miasta Jasła na
2021 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 21 kwietnia 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
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) na „Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza
centrum Miasta Jasła w 2021 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 22 marca odbyło się otwarcie ofert na „Nasadzenia i pielęgnację roślin
jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła w 2021 r.”. Wpłynęły dwie
oferty cenowe, tj. Zakładu Usługowego Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni
oraz IPS Zakład Konserwacji Zieleni. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Zakład
Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni. Wartość oferty: 118 711,00 zł
brutto. W ramach zawartej umowy wykonano pierwsze wiosenne nasadzenie.
Łącznie posadzono 17 tys. kwiatów (bratków i stokrotek) na rabatach kwiatowych
i w donicach na ciągach pieszych.

▪ 19 kwietnia odbyło się otwarcie ofert na „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni
w centrum miasta Jasła w 2021 r.”. Wpłynęły trzy oferty cenowe. Najkorzystniejszą
ofertę cenową złożył Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni.
Wartość oferty: 39 945,31 zł brutto.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 23 kwietnia odbyło się otwarcie ofert na „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni
poza centrum miasta Jasła w 2021 r.”. Wpłynęło pięć ofert cenowych.
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowego „SOL-K-JAS” Sp. z o. o. Jasło. Wartość oferty: 23 684,40 zł brutto.

▪ Miasto Jasło 30.03.2021 r. złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania
z zakresu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie
miasta. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyznano pomoc finansową
w wysokości 17900 zł. Aktualizacja inwentaryzacji zostanie wykonana do końca br.
przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

▪ Ogłoszono Konkurs „Junior Przedsiębiorczości” skierowany do uczniów klas VI – VIII ze
szkół podstawowych. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów prowadzeniem
własnego biznesu, odkrywanie i rozwijanie ich uzdolnień w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej oraz wspieranie kreatywnych, twórczych i przedsiębiorczych
postaw. Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć szkół, a prace konkursowe można
składać do 30 kwietnia.

▪ 21 kwietnia odbyło się bezpłatne Webinarium pt. „Jak wejść do świata IT”,
organizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości. W ponad dwugodzinnym spotkaniu
wzięło udział 37 uczestników oraz sześciu prelegentów. Webinarium skierowane było
do osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej
i zastanawiają się nad branżą IT. Wśród prelegentów znaleźli się partnerzy Inkubatora
Przedsiębiorczości, w tym m.in. przedstawiciele ZUS, Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich oraz Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ W marcu złożono wnioski do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu na zadania związane z ochroną zabytków dotyczące wykonania prac
konserwatorskich i restauratorskich bramy głównej i kaplicy grobowej rodziny
Lisowieckich znajdujących się na Starym Cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle. Koszt
całkowity zadania dotyczącego bramy wynosi 80 tys. zł, z czego 44 tys. zł stanowią
środki własne, natomiast 36 tys. zł stanowią środki pozostające w dyspozycji Ministra.
Koszt całkowity zadania dotyczącego kaplicy wynosi 118 tys. zł, z czego 65 tys. zł
stanowią środki własne, natomiast 53 tys. zł stanowią środki pozostające
w dyspozycji Ministra.

▪ Zawarto umowę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”
z siedzibą w Jaśle, dotyczącą świadczenia usług promocyjnych na rzecz Miasta Jasła
w trakcie realizacji projektu pod nazwą Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Na Placu Inwalidów Wojennych stanęło czerwone serce na nakrętki. Akcji zbierania
nakrętek przewodzi hasło „Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy!”. Z założenia
„zakrętkowe” serce ma na celu wsparcie osób potrzebujących, szczególnie
najmłodszych. Do tej pory zebrano i przekazano na rzecz Kacpra 346,3 kg nakrętek.
W maju zebrane zakrętki powędrują do Kuby.

▪ 31 marca br. złożono wniosek na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni
w Jaśle”, w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej Edycja 2021 do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację oświetlenia
basenu, niecki basenowej i systemu monitoringu. Koszt całkowity zadania wynosi
380 tys. zł, z czego 225 tys. zł stanowią środki własne, natomiast 154 tys. zł stanowią
środki, o które Miasto wnioskuje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Złożono wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o przyznanie
nagrody okolicznościowej z Funduszu Promocji Kultury dla Stowarzyszenia
Animatorów Kultury „Kolejarz”, z okazji 100 rocznicy działalności Chóru „Echo”.

▪ Dofinansowano wyjazd zawodniczek klubu UKS "MOSiR" Jasło - seniorek podczas
turnieju półfinałowego o wejście do II ligi Kobiet w dniach 9-11 kwietnia
w Piastowie. Zadanie nie było zaplanowane w przyznanej dotacji na realizację zadań
o charakterze sportowym.

▪ Udzielono dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej” (zakup sprzętu
elektronicznego, ekranów dotykowych służących nowej ekspozycji). Koszt. 10 tys. zł.
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▪ Wydano 37 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 22.03.2021 r. umowa nr WI.7031.3.2021 na świadczenie usług w zakresie
oczyszczania jezdni po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Jasła. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. Kwota brutto: 137 953,40 zł.

▪ 23.03.2021 r. umowa nr WI.7013.5.2021 na opracowanie dokumentacji technicznej
dla zadania pn. „Budowa dojścia/dojazdu z publicznej drogi powiatowej oraz miejsc
postojowych przy przystanku osobowym o nazwie roboczej Jasło-Sobniów" w ramach
projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz".
Wykonawca: A14 Usługi Projektowe Nadzory Budowlane. Kwota brutto: 35 000,00 zł.
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▪ 30.03.2021 r. umowa nr WI.7021.1.25.2021 na wykonanie remontu ulic osiedlowych
w Jaśle (ul. Albina Pietrusa, Adama Kucharzyka, bł. Karoliny Kózkówny, Zawiszy
Czarnego, boczna od ul. Konarskiego, ks. Jana Potępy). Wykonawca: Usługi
Sprzętowo-Transportowe. Kwota brutto: 40 000,00 zł.

▪ 12.04.2021 r. umowa nr WI.7013.6.2021 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. Kwota brutto: 14 735,00 zł.

▪ 14.04.2021 r. zlecenie na wykonanie badań jakości odprowadzanych wód opadowych
dla 9 wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonawca: ,,PetroGeo" Przedsiębiorstwo
Usług Laboratoryjnych i Geologicznych. Kwota brutto: 2 712, 15 zł.
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▪ 23.04.2021 r. umowa nr WI.7031.1.1.2021 na świadczenie usług w zakresie
mechanicznego oczyszczania nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Jasła, w okresie letnim. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 86a, 38-200 Jasło. Kwota brutto: 123 653, 20 zł

▪ 26.04.2021 r. zlecenie nr WI.7021.6.1.2021 na naprawę fontanny w Parku
Miejskim w Jaśle. Wykonawca: "AUTOMATIC". Kwota brutto: 8 241, 00 zł.

▪ 28.04.2021 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: Firma Handlowo-
Usługowa. Kwota brutto: 2 147 980, 12 zł.
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▪ 28.04.2021 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, 00 zł.
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23 marca - konferencja : "Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków
w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027„ (on-line)

23-24 marca - Pierwszy Krajowy Okrągły Stół dt. Finansowania Efektywności
Energetycznej w Polsce (on-line)

24 marca – konferencja „Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec
kryzysu” (on-line)

25 marca - seminarium ZMP „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem
rozwoju małych i średnich miast w Polsce” (on-line)

25 marca – ZGDW, spotkanie wprowadzające nt. Kontraktowania efektu energetycznego
(on-line)
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25 marca – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK (on-line)

26 marca - zgromadzenie PSST (on-line)

26 marca – webinarium "Krajowy Plan Odbudowy„ (on-line)

8 kwietnia – seminarium: „XVIII Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu
lokalnego jej tworzeniu i wdrażaniu” (on-line)

9 kwietnia – msza św. w intencji ofiar smoleńskich, Rocznica zbrodni katyńskiej

14 kwietnia – warsztaty „MIASTO DLA BIZNESU, BIZNES DLA MIASTA”
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16 kwietnia – płyta rynku, uroczyste otwarcie wystawy "Tu rodziła się Solidarność”

20 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej MKS
21 kwietnia – konferencja (on-line) 

„Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”
22 kwietnia – Konwent Wójtów i Burmistrzów 
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23 kwietnia – „PRZYGRANICZNY OBSZAR FUNKCJONALNY – Studium Uwarunkowań
Rozwoju Pod Kątem Potencjału Społeczno-Gospodarczego” (on-line)

28 kwietnia - zgromadzenie ZGDW (on-line)

28 kwietnia – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

3 maja – 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja



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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