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▪ Zarządzenie Nr V/56/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 2 czerwca 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, dla której
organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/57/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 4 czerwca 2021 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół nr 1 w Jaśle w sprzęt sportowy w postaci ścianki
wspinaczkowej.

▪ Zarządzenie Nr V/58/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 4 czerwca 2021 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle w sprzęt sportowy w postaci ścianki
wspinaczkowej.

▪ Zarządzenie Nr V/59/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 7 czerwca 2021 r. w sprawie:
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2020 roku.
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▪ Zarządzenie Nr V/60/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 9 czerwca 2021 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program Aktywności Lokalnej Miasta
Jasła dla Seniorów na lata 2021-2025”.

▪ Zarządzenie Nr V/61/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 10 czerwca 2021 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Fundację im. Stefanii Woytowicz.

▪ Zarządzenie Nr V/62/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 10 czerwca 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/63/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 15 czerwca 2021 r. w sprawie:
powołania doraźnej komisji ds. wyłonienia kandydatów do przyznania nagród .



Zarządzenia

6

▪ Zarządzenie Nr V/64/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 15 czerwca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jaśle, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/65/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 16 czerwca 2021 r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
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▪ Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 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 30/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 czerwca 2021 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli.
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Energetyk Miejski:

▪ Rozpoczęto prace rozdzielenia instalacji fotowoltaicznej na obiekcie zespołu Szkół
Miejskich nr 3 przy ul. Szkolenej. Rozdzielenie stworzy możliwość korzystania z
wyprodukowanej energii elektrycznej przez Przedszkole Miejskie nr 9.

▪ Rozpoczęto prace projektowe oświetlenia ulicznego na ulicy Żeromskiego – boczna,
Wiejska, Rolnicza. Trwa budowa oświetlenia na ulicy Działkowa, Lipowa i Jagodowa -
boczna. Rozstrzygnięto przetargi na prace budowlane oświetlenia ulicy Fabryczna
oraz Ulaszowice – boczna. Budowa oświetlenia na ul. Rzeczna zostanie rozpoczęta
po uregulowaniu stosunków własnościowych. Planowane wykonanie oświetlenia na
ulicy Floriańska – boczna nie dojdzie do skutku ze względu na brak zgód
mieszkańców na przeprowadzenie przez ich działki instalacji pomimo ich
wcześniejszych starań.
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Energetyk Miejski:

▪ Wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu usunięcia kolizji napowietrznych
linii energetycznych średniego napięcia w związku z planowaną rozbudową obiektu
PSZOK przy ul. Żniwnej.

▪ Zakończono ankietyzację inwentaryzacyjną źródeł ciepła wśród mieszkańców
budynków jednorodzinnych. Wpłynęło 2138 szt. ankiet co stanowi 60 % budynków
jednorodzinnych. Jeszcze napływają pojedyncze dokumenty pomimo upływu
terminu.

▪ Trwają prace do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej
w ramach naszej grupy zakupowej.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

▪ odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP z terenu Jasła:
OSP Jasło – Hankówka 28.05.2021 r., OSP Jasło – Brzyszczki 11.06.2021 r., OSP Jasło
– Żółków 12.06.2021 r. Zebranie w OSP Jasło – Niegłowice zaplanowane jest na
26.06.2021 r. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego. Podczas zebrań omówiono całokształt tematów
związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek OSP, raportów za okres
sprawozdawczy, planów działalności na 2021 r., udzielenia absolutorium dla
Zarządów OSP, wyboru członków zarządów poszczególnych jednostek OSP na nową
5 – letnią kadencję oraz innych istotnych spraw.

▪ kolejni członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła
rozpoczęli szkolenia z zakresu podstawowego. Odbywają się one w siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Szkolenia
przygotowywane i realizowane są nieodpłatnie przez KPP SP w Jaśle.
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Wydział Gospodarki Komunalnej :

▪ 9 czerwca odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.”.
Została złożona jedna oferta cenowa, tj. firmy PHU „EKOMAX” siedzibą. Cena łączna
za realizację ww. zadania przez okres 6 miesięcy wynosi: 4 968 475,20 zł brutto.

▪ Miasto Jasło zawarło z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii porozumienie
w sprawie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Miasta Jasła w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Kwota przyznanej dotacji dla Miasta Jasła
w ramach podpisanego porozumienia wynosi 17 900 zł. Termin zakończenia realizacji
zadania – 15 października 2021 r.
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Wydział Gospodarki Komunalnej :

▪ Przeprowadzono letnie nasadzenia na terenie Jasła. W ramach nasadzeń zostały
posadzone kwiaty na rabatach kwiatowych (rondo przy JDK, w Parku Miejskim,
skwer im. ks. Kołtaka, rabata w Rynku, rabata w przejściu pomiędzy pl. Żwirki
i Wigury a pl. Inwalidów Wojennych. Posadzone zostały begonie, impomee,
pelargonie, komarzyce, petunie, surfinie, szałwie i trawy zdobne. Łącznie
zasadzonych zostało ok. 13 tys. szt. roślin.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ W ramach tegorocznej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego w dniach 8-9 oraz
15-16 czerwca przygotowano dla mieszkańców spotkania z ekspertem w formie
webinarium z cyklu „Czas na Twój pomysł…”. Cykl obejmował cztery spotkania
realizowane w formie wideokonferencji, w trakcie których poruszone zostały
zagadnienia z zakresu sportu, ekologii, edukacji i rozwoju osobistego. Webinaria
adresowane były do osób, które chciałyby zgłosić propozycję projektu w tegorocznej
edycji. Wnioski można składać tylko do końca czerwca br.

▪ W czerwcu zakończono nabór na trenera osiedlowego – wyłoniono dziewięć osób,
które będą realizować wakacyjne zajęcia sportowe połączone z profilaktyką
uzależnień. W tym roku zajęcia będą prowadzone dla dzieci i młodzieży z wszystkich
osiedli. Zajęcia rozpoczynają się 5 lipca i potrwają do 28 sierpnia br. Chętne
osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio do wybranych trenerów, lista prowadzących
zajęcia zostanie opublikowana na stronie UM.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

▪ Przystąpiono do kampanii informacyjnej organizowanej przez Związek Miast Polskich pn.
„Działaj lojalnie: kupuj lokalnie!”, która ma na celu przedstawienie istoty i roli przedsiębiorczości
w wymiarze lokalnym oraz wskazanie znaczenia jej wspierania
i rozwoju.

▪ 16 czerwca 2021r. ruszył nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Inkubator to miejsce
stworzone dla początkujących przedsiębiorców z województwa podkarpackiego,
rozpoczynających działalność gospodarczą w branży ICT lub branżach związanych z „jakością
życia”. W ofercie Inkubatora jest 10 stanowisk w przestrzeni open space – 6 na parterze
budynku i 4 na I piętrze oraz 2 zamykane biura - trzyosobowe na parterze budynku
i dwuosobowe na I piętrze oraz pakiet profesjonalnych usług doradczych.

▪ 28 czerwca 2021r. na godzinę 14:00 planowane jest uroczyste otwarcie Inkubatora
Przedsiębiorczości w Jaśle. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Inkubatora przy ul. Kazimierza
Wielkiego 5.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Udzielono dotacji dla Fundacji im. Stefanii Woytowicz na wsparcie realizacji zadania
publicznego pn. ”Podkarpackie Impresje Karola Głowy – Warsztaty artystyczne –
Wakacje ze sztuką”.

▪ Przygotowano i wdrożono działania związane z organizacją 3 seansów filmowych
w ramach wydarzenia pn. „Wakacyjne Mobilne Kino samochodowe i plenerowe”.
Pokazy filmowe odbędą się na parkingu przy ul. Farnej (1x) oraz na Przystanku
Kwiatowa (2x).

▪ Miasto Jasło wsparło udział zawodników klubu UKS „SPARTAN JASŁO” na Mistrzostwa
Polski w Kickboxingu w formule K1, które odbyły się w Legnicy koło Wrocławia oraz
grupy młodziczek klubu UKS „MOSiR” Jasło na turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw
Polski Młodziczek w Wieliczce, a także przekazało nagrody na Turniej Judo z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka 5 czerwca br., który odbył się w Jaśle.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Burmistrz Miasta Jasła Zarządzeniem z 7.06.2021 r. przyznał 53 Nagrody Miasta Jasła
(wyróżnienia i nagrody pieniężne) za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2020 r.
Przyznano 24 nagrody pieniężne dla sportowców, 19 wyróżnień dla sportowców, 5
nagród pieniężnych dla trenerów oraz 5 wyróżnień dla działaczy sportowych. Łączna
pula nagród wynosi 16 tys. 300 zł. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego
spotkania z nagrodzonymi sportowcami do końca czerwca br.
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Informacja dot. zrealizowanych działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w I półroczu 2021 r w Urzędzie Miasta w Jaśle:

- przeprowadzono samoocenę dostępności architektonicznej, informacyjno–
komunikacyjnej budynków Urzędu Miasta w Jaśle.

- przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych UMJ.

- udział w szkoleniach, kursach przygotowujących wyznaczonych pracowników UMJ do
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- - bieżące wspieranie wydziałów UMJ w uwzględnianiu dostępności, np. w trwających
działaniach inwestycyjnych.
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Informacja dot. zrealizowanych działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w I półroczu 2021 r w Urzędzie Miasta w Jaśle:

- sporządzono Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz.1062).
Raport opublikowany został na stronie internetowej BIP UMJ, link

https://um_jaslo.bip.gov.pl/dostepnosc/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-
podmiotu-publicznego.html

- udział pracowników Urzędu Miasta w Jaśle w projekcie pn. „Akcelerator dostępności
JST”. Celem udziału jest wsparcie m.in. w zakresie przeglądu procedur instytucji,
w oparciu o wytyczne zawarte w Ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenia prowadzi Fundacja Polska bez Barier,
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Pierwsze szkolenia odbędą się po
21.06.br.

https://um_jaslo.bip.gov.pl/dostepnosc/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego.html
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▪ Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego”.

Rozstrzygnięty został przetarg na utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku
Jordanowskim w Jaśle – Wykonawcą prac jest: Mentor sp. j. W ramach zadania
przewiduje się wytyczenie i zagospodarowanie trzech ścieżek edukacyjno-
przyrodniczych, które zostaną poprowadzone po istniejących utwardzonych alejkach.
Każda ze ścieżek, ze względu na długość i tematykę, będzie dedykowana innej wiekowo
grupie odbiorców. Planowany termin zakończenia: listopad 2021 r.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

▪ zrealizowano uchwałę Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej Jasła z 28 sierpnia
2019 r. dotycząca wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
w trybie przetargowym działki ewid. nr 3221/17 położonej w Jaśle, obręb 23 -
Warzyce. Akt notarialny Rep A Nr 3518/2021 z 11.06.2021 r. sporządzony
w Kancelarii Notarialnej.
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▪ Wydano 22 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 31.05.2021 r. zlecenie nr WI.7021.3.10.2021 na wykonanie napraw na miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej (wymiana włazu oraz betonowej pokrywy na separatorze przy
ul. Sroczyńskiego, naprawa wpustów na ul. Fabrycznej i ul. Przemysłowej).
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Kwota brutto: 4 761,97 zł.

▪ 2.06.2021 r. umowa nr WI.7021.1.56.2021 na wykonanie remontu ulic osiedlowych
w Jaśle. Wykonawca: "RAM-KOP" Usługi Koparką. Kwota brutto: 47 650 zł.

▪ 16.06.2021 r. umowa nr WI.7031.1.3.2021 na koszenie poboczy i terenów zielonych
na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg.
Kwota brutto: 20 000 zł
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1 czerwca –Zespół dziewcząt z UKS
„MOSiR” Jasło wywalczył brązowe
medale w Podkarpackiej Lidze
Młodziczek. Tym samym jasielskie
młodziczki uzyskały awans do
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski,
które odbyły 11 - 13 czerwca br.
w Wieliczce.

1 czerwca – Jasielski Dzień Dziecka. Czas dla
dzieci organizowali: JDK z programem
“Artystyczne to i owo”, Muzeum Regionalne
w Jaśle – “Papierowo i ludowo”, MBP –
“Kolorowo i książkowo”, CITiK – “CITIKowo
zabawowo” oraz MOSiR – “Na sportowo, czyli
zdrowo”. Dodatkowo dla najmłodszych w Kinie
Syrena JDK odbyły się bezpłatne seanse filmowe.



7 czerwca - rozdanie nagród w konkursie "Junior 
Przedsiębiorczości" w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas VI-VIII miejskich szkół 
podstawowych, a jego celem było pobudzenie 
wyobraźni i rozwijanie umiejętności do 
przekształcania kreatywnych pomysłów 
w przedsiębiorcze działania.

8 czerwca – Rzeszów, udział w Dniu Samorządu 
Terytorialnego 

9 czerwca – zgromadzenie ZGDW

28
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10 czerwca – JDK, 50. lecie Szkoły Muzycznej

9 czerwca – płyta rynku, prezentacja autobusu zeroemisyjnego. Do Jasła
przyjechał zeroemisyjny szkolny autobus produkowany przez firmę ARP e-Vehicles
(Agencja Rozwoju Przemysłu). Prezentacja autobusu odbywa się w ramach ogólnopolskiej
akcji „Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

10 czerwca – udział w konferencji „Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów 
lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi”
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11 czerwca – oddanie do użytku inwestycji „Budowa niezależnej instalacji układu
kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle

11 czerwca – JDK, Finał konkursu literackiego
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12 czerwca – JDK, zakończenie 11. edycji Jasielskiego Juniwersytetu Dziecięcego. 
Gratulacje, dyplomy i upominki małym studentom wręczyły  zastępca Burmistrza Miasta 
Jasła – Elwira Musiałowicz-Czech oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle –
Dorota Woźnica.

14 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK
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15 czerwca – uruchomienie przeprawy mostowej na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki

16 czerwca – zgromadzenie MKS sp. z o.o.

17 czerwca – szkolenie „Dostęp do informacji publicznej”

18 czerwca - II 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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