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▪ Zarządzenie Nr V/51/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle (Izabela Skóra).

▪ Zarządzenie Nr V/52/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 10 marca 2022 r. w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle, Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, Szkoły Podstawowej nr
7 w Jaśle, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle,
Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jaśle, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/53/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 marca 2022 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych zgłoszonych przez
Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid”.
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▪ Zarządzenie Nr V/54/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 16 marca 2022 r. w sprawie:
przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO.

▪ Zarządzenie Nr V/55/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 16 marca 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przysługującego obywatelowi
Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji (Dorota Lignar – Dyrektor MOPS).

▪ Zarządzenie Nr V/56/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 21 marca 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
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▪ Zarządzenie Nr V/57/2022 r. Burmistrza Miasta Jasła z 23 marca 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przysługującego obywatelowi Ukrainy,
którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji (Urszula Kućma – zastępca dyrektora MOPS).

▪ Zarządzenie Nr V/58/2022 r. Burmistrza Miasta Jasła z 24 marca 2022 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest ocena prac w ramach konkursu
wielkanocnego w kategorii „Wielkanocna Kartka Miasta Jasła”.

▪ Zarządzenie Nr V/59/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 25 marca 2022 r. w sprawie:
wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz upoważnienia
dyrektora oraz pracowników MOPS w Jaśle do załatwiania spraw o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
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▪ Zarządzenie Nr V/60/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 28 marca 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/61/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 30 marca 2022 r. w sprawie:
opłat za rezerwację stanowisk handlowych na placach targowych.

▪ Zarządzenie Nr V/63/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2022 r. w sprawie:
powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności.

▪ Zarządzenie Nr V/64/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2022 r. w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/65/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 31 marca 2022 r. w sprawie:
przyjęcia sprawozdania za 2021 r. z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Jasło.
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▪ Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 2022 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej
w Jaśle (godziny otwarcia).

▪ Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 marca 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 16 marca 2022 r. w sprawie:
przedłużenia całodobowego dyżuru administratorów systemu informatycznego
Urzędu Miasta Jasła.
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▪ Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 17 marca 2022 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 z późn.
zm.) na: „Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz
do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 18 marca 2022 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 z późn.
zm.) na: „Nasadzenia i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie
miasta Jasła w 2022 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 18 marca 2022 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 z późn.
zm.) na: „Przewóz 22 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły/ przedszkola i z powrotem” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 21 marca 2022 r. w sprawie:
powołania komisji ds. weryfikacji wniosków mieszkańców o udział w projekcie pn.
,,Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”
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▪ Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 24 marca 2022 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 z późn.
zm.) na: „Przebudowa dróg publicznych gminnych w granicy pasa drogowego
w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Grota Roweckiego, Chopina i Szkolnej na
skrzyżowanie typu rondo małe” oraz do badania i oceny ofert.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 29 marca została podpisana umowa na "Nasadzenia i pielęgnację roślin
jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła w 2022 r.". Nasadzenia będą
prowadzone przez jasielską firmę PHU Planowane i Pielęgnacja Terenów Zieleni
Stanisław Dudek w spadku. Wartość całego zadania wynosi 129 788,50 zł brutto.
W ramach zadania zostaną obsadzone rabaty kwiatowe oraz donice ustawione na
ciągach pieszych. Zostaną wykonane dwa obsadzenia: pierwsze tzw. wiosenne na
przełomie marca i kwietnia, drugie tzw. letnie na przełomie maja i czerwca.
Łącznie zostanie nasadzonych 31000 sadzonek różnych gat. roślin rabatowych.

▪ Trwa akcja płoszenia gawronów w parku miejskim metodą sokolniczą. Akcja, która
potrwa do 3 maja, prowadzona jest pod nadzorem ornitologa.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Od 4 kwietnia 2022 r. zostanie rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania
o następujące ulice: I strefa: , ul. Nowa; ul. Krótka; ul. Kadyiego; ul. Igielna; ul.
Koralewskiego od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania
z ul. Bednarską, Czackiego II strefa: ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul.
Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego; ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul.
Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana (obie strony); ul. Kościuszki od
skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowana z ul. Dworcową, ul.
Słowackiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego
(lewa strona).

▪ Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej. Wartość całego projektu wynosi
6.050.000 zł. Na 31.03.2022 r. wartość wykonanych robót wynosi 2.444.829,77
zł, co stanowi 40% wartości projektu.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Realizacja zadań wynikających z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.
U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.):

- upoważnienie dyrektora MOPS w Jaśle do prowadzenia spraw związanych 
z przyznaniem jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę 
przysługującemu obywatelowi Ukrainy,

- wyznaczenie MOPS w Jaśle do załatwiania spraw o świadczenie pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ współpraca z PCK w Jaśle przy zbiórce darów rzeczowych oraz środków pieniężnych
przeznaczonych na pomoc miastom partnerskim na Ukrainie: Truskawcowi oraz
Samborowi.

▪ rozpoczęto wdrażanie projektu PROFILAKTYKA.TV – INNOWACJA W EDUKACJI
POZYTYWNEJ - zgłosiło się 5 szkół, które do działań profilaktyczno-edukacyjnych
będą wykorzystywać dedykowaną platformę i znajdujące się na niej materiały,
reportaże, filmy: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół
Miejskich nr 1, Zespół Szkół Miejskich nr 2, Zespół Szkół Miejskich nr 3. Dla tych
szkół przewidziano zakup mobilnych ekranów interaktywnych. Obecnie
przygotowywana jest umowa na zakup za ceną 41 750 zł.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

▪ ogłoszono III edycję konkursu „Junior Przedsiębiorczości” skierowanego do
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta. Do udziału
w konkursie zgłosiło się pięć szkół. Na prace konkursowe czekamy do
11 kwietnia.

▪ w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle zorganizowano warsztaty „Czas na
własny biznes”, dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Warsztaty przeznaczone były dla osób chcących
rozpocząć własny biznes. Indywidualne konsultacje prowadzili eksperci
zewnętrzni.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Pracownicy urzędu miasta włączyli się w pomoc na rzecz Ukrainy. Przez kilka dni,
w namiocie rozstawionym na płycie rynku, zbierano najpotrzebniejsze rzeczy dla
naszych miast partnerskich: Sambora i Truskawca. Dary przekazane przez
mieszkańców zostały posegregowane, a następnie przetransportowane na granicę
i przekazane naszym miastom partnerskim. Akcja zbiórki darów na rzecz miast
partnerskich trwa nadal, a dary można przekazywać do Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej.

▪ 8 marca br. Miasto Jasło uczciło 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. Przed
pamiątkową tablicą, znajdującą się przy Zespole Szkół Miejskich nr 3, w asyście
pocztów sztandarowych szkoły i 139. D. H. „Lisy” oraz przedstawicieli społeczności
szkolnej, nastąpiło złożenie kwiatów przez zastępcę burmistrza Elwirę Musiałowicz-
Czech i dyrekcję szkoły. Pod obeliskiem upamiętniającym pierwszą w świecie
destylarnię ropy naftowej założoną przez Ignacego Łukasiewicza zapalono symboliczną
lampę.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ 5-6 marca 2022 roku odbył się dwudniowy turniej piłki nożnej dofinansowany ze
środków miasta w kwocie 1 500 zł (całość przeznaczona na zakup nagród –
pucharów, medali oraz dyplomów dla uczestników wydarzenia), zgodnie z umową na
realizację zadania publicznego. W turnieju uczestniczyło 155 zawodników
z roczników 2014 oraz 2015 i 2016.

▪ Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Wojewody
Podkarpackiego w wysokości 10 000 zł na wykonanie prac remontowo –
konserwatorskich kaplicy grobowej Lisowieckich w Jaśle. Miasto Jasło udzieliło
dotacji celowej w wysokości 20 000 zł dla Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Starostę Jasielskiego na prace konserwatorsko-remontowe przy figurze Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej przy ul. Metzgera oraz dotacji w wysokości 10 000 zł dla Parafii
Św. Stanisława Biskupa w Jaśle na malowanie wnętrz kościoła w nawiązaniu do
obecnej kolorystyki.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ 142 prace wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu Wielkanocnego organizowanego
przez Miasto Jasło – CITiK we współpracy z Muzeum Regionalnym w kategorii:
,,Wielkanocna Kartka Miasta Jasła”. Wszystkie przygotowane kartki świąteczne trafią
do osób, instytucji, stowarzyszeń i organizacji, z którymi współpracuje Miasto Jasło.
Zwycięską pracę w kategorii klas I- III przygotowała Wiktoria Szarek (Zespół Szkół
Miejskich nr 2), drugie miejsce przyznano Julii Majcher (Szkoła Podstawowa nr 2), a
trzecie zajęła Martyna Wesołowska (Szkoła Podstawowa nr 2).W kategorii klas IV-VIII
pierwsze miejsce zajął Mikołaj Żebracki (Szkoła Podstawowa nr 12), drugie miejsce
otrzymała Nicole Lipka (Zespół Szkół Miejskich nr 2), a trzecie Dawid Misiołek (Szkoła
Podstawowa nr 11), wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Julia Surmacz (MDK Jasło).

▪ W marcu w ramach akcji „Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy!” zebraliśmy 398 kg
nakrętek dla Kuby. W kwietniu zbieramy dla Kacperka. Zachęcamy wszystkich do
włączenia się do naszej akcji.
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▪ Trwa podpisywanie umów na montaż instalacji OZE w ramach projektu
„Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Łącznie
w ramach projektu podpisanych zostanie 620 umów, w tym 488 na instalacje
fotowoltaiczne, 120 na kolektory słoneczne oraz 12 na kotły na biomasę.

▪ Wniosek o dotację oraz pożyczkę na realizację projektu „Zielony transport
publiczny w Jaśle” przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną.
Obecnie Miasto Jasło jest na etapie negocjacji z NFOŚiGW (uszczegółowienie
wniosku, przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
przedstawienie wymaganych dokumentów). Projekt obejmuje zakup
6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych o długości ok. 8,6 m oraz zakup
3 dwustanowiskowych ładowarek. W ramach zaplanowanych robót budowlanych
przewidziano wykonanie przyłącza elektrycznego o odpowiedniej mocy.
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▪ Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 3.03.2022 r. Umowa Nr WI.7013.10.2.2022 na opracowanie Programu funkcjonalno
– użytkowego na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych
przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy
przemysłowo-składowej w Jaśle”. Wykonawca: SPRINGAP A. Kluba, P. Kluba s.c.
Kwota brutto: 9 840 zł.

▪ 4.03.2022 r. Umowa Nr WI.7021.6.11.1.2022 na remont ulic oraz renowacja rowu
melioracyjnego w Jaśle. Wykonawca: "RAM-KOP" Usługi Koparką. Kwota brutto:
41 052 zł.

▪ 8.03.2022 r. Umowa Nr WI.7021.3.3.2022 na bieżące utrzymanie wpustów ulicznych
oraz utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kwota brutto: 118 800 zł.
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▪ 14.03.2022 r. Umowa Nr WI.7021.6.13.2022 na remont ulicy Albina Pietrusa oraz
Adama Kucharzyka w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe.
Kwota brutto: 33 000 zł

▪ 14.03.2022 r. Zlecenie Nr WI.7021.3.4.2022 na naprawę rozdzielni zasilająco-
sterowniczej i usprawnienie przepompowni wód opadowych, zlokalizowanej przy
ul. Kolejowej w Jaśle. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Kwota brutto: 599,92 zł.

▪ 14.03.2022 r. Umowa Nr WI.7031.3.2022 na oczyszczanie jezdni po okresie
zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca:
Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. Kwota brutto: 62 657,98 zł.
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▪ 15.03.2022 r. Umowa Nr WI.7013.11.2022 na wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy mostu drogowego nad Potokiem Warzyckim w ciągu
ulicy Towarowej w miejscowości Jasło. Wykonawca: Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane. Kwota brutto: 78 966 zł .

▪ 15.03.2022 r. Umowa Nr WI.7226.10.2022 na wykonanie oznakowania
poziomego na drogach gminnych Miasta Jasła. Wykonawca: P.P.H.U. "SOL-K-
JAS" Spółka z o.o. Kwota brutt 9 860,66 zł.

▪ 18.03.2022 r. Zlecenie Nr WI.7226.20.2022 na rozstawienie i zabranie zapór
drogowych w związku z organizacją procesji Drogi Krzyżowej (1 kwietnia br.).
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Kwota brutto: 207,18 zł.
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9 marca – VI spotkanie miast członkowskich ZMP „Solidarni z Ukrainą” (on-line)

9-10 marca – Krościenko, przekazanie darów dla miast partnerskich Sambora i Truskawca.

11 marca – Zgromadzenie ZGDW
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11 marca - XLV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich (on-line)

11 marca – Starostowo Powiatowe, podpisanie umowy ws. zakupu nowego
taboru do PGZK

12 marca – Niegłowice, zebranie OSP

15 marca – Warszawa, kongres: „SPORT BIZNES POLSKA”

15 marca - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - otwarte warsztaty
informacyjne dla miast, gmin i powiatów (on-line)

16 marca – posiedzenie Zarządu PSST (on-line)
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16 marca – warsztaty ZMP

17 marca - warsztaty informacyjne na temat ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
(on-line)

17 marca – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

18 marca – JDK, XVI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów

21 marca – Zgromadzenie ZGDW

21 marca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

25 marca – Podkarpacka Szkoła Wyższa, spotkanie warsztatowe dot. prac nad Strategią
Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
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28 marca – konferencja ws. pomocy obywatelom Ukrainy (on-line)

29 marca – Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego

30 marca - konferencja podsumowująca projekt „Poprawa połączeń komunikacyjnych
powiatów jasielskiego, bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” (on-line)

31 marca – Rzeszów, XXLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia PSST

31 marca – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podpisanie umowy
OZE

31 marca – posiedzenie senackiego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju (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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