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▪ Zarządzenie Nr V/101/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 23 maja 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/102/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 23 maja 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle w siłownię plenerową.

▪ Zarządzenie Nr V/103/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 30 maja 2022 r. w sprawie:
przyjęcia raportu o stanie Miasta Jasła za 2021 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/104/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 30 maja 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/105/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2022 r. w sprawie:
określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

▪ Zarządzenie Nr V/106/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2022 r. w sprawie:
przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO.

▪ Zarządzenie Nr V/107/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2022 r. w sprawie:
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2021 roku.

▪ Zarządzenie Nr V/108/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/109/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadnia publicznego
zaproponowanego przez Fundację im. Stefanii Woytowicz.

▪ Zarządzenie Nr V/110/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2022 r.
w sprawie: upoważnienia do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym
Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.) w zakresie
zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich
egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące ( Renata Szarek-
Świątek – pracownik MOPS).
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▪ Zarządzenie Nr V/111/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji,
o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.) w zakresie zobowiązań, o których
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość
powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące ( Marzena Kowalska-Binkowicz – pracownik
MOPS).

▪ Zarządzenie Nr V/112/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji,
o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.) w zakresie zobowiązań, o których
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość
powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące ( Małgorzata Lech – pracownik MOPS) .
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▪ Zarządzenie Nr V/113/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 2022 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Jasło – moje
miasto, mój dom” w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinasowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021.

▪ Zarządzenie Nr V/114/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 13 czerwca 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
„Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030.
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▪ Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 17 maja 2022 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 z późn. zm.)
na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.” oraz do
badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 17 maja 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: „Dostawa 190 sztuk komercyjnego
pakietu biurowego dla sprzętu komputerowego tj. 3 szt. komputerów stacjonarnych i 187 szt.
laptopów realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz do badania i oceny ofert .
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▪ Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 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: „Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego poprzez przebudowę placu zabaw dla
dzieci – Rewitalizacja Miasta Jasła zgodnie z harmonogramem LPR na lata 2014 -
2023” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 czerwca 2022 r. w sprawie:
przedłużenia dyżuru administratorów systemu informatycznego Urzędu Miasta Jasła
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▪ Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 2 czerwca 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: „Opracowanie dokumentacji i budowa integracyjno-muzycznego placu zabaw
przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok”
oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 czerwca 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: „Budowa pływających pomostów na ośrodku rekreacyjnym Przystanek Kwiatowa
w Jaśle z wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych” oraz do badania i oceny ofert.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 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 maja 2022 r. wartość
wykonanych robót wynosi 5 445 000 zł, co stanowi ok. 90% wartości
projektu. Planowane zakończenie robót - lipiec br.

▪ Trwa przebudowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia
kolidujących z realizowaną inwestycją "Rozbudowy i modernizacji
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy
ul. Żniwnej" - wartość inwestycji 338 865 zł.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 14 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska
w Jasielskim Domu Kultury odbył się spektakl ekologiczny pt.
„Najważniejsza lekcja”. Na spektakl zostali zaproszeni uczniowie
z jasielskich szkół podstawowych. Spektakl przedstawiło Krakowskie
Biuro Promocji Kultury.

▪ Wykonano drugie nasadzenie (letnie) roślin ozdobnych na rabatach
miejskich i w donicach na ciągach pieszych. Łącznie nasadzono 13
tys. roślin. Druga obsada będzie zdobić miasto do pierwszych
jesiennych przymrozków.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Zgodnie z uchwałą nr. XXII/211/2012 Rady Miejskiej 24 maja dokonano kontroli
w niepublicznych żłobkach: „U Michalitek”, „Kraina Słodziaków”, „Guziczek”,
„Montessori Jasło- żłobek Chatka Puchatka” w zakresie warunków
i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi.

▪ Od 20 maja do 30 czerwca trwa nabór propozycji projektów w Jasielskim Budżecie
Obywatelskim na 2022 rok. Propozycje można zgłaszać w dwóch kategoriach:
projekty o charakterze inwestycyjnym (np. budowa czy remonty obiektów), na
które przeznaczono pulę 400 tys. zł oraz na projekty obejmujące działania np.
w obszarze kultury, sportu, edukacji i spraw społecznych, na które zabezpieczono
100 tys. zł. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Jasła, który skończył 13
lat. Każda propozycja musi zyskać poparcie minimum 25 mieszkańców Jasła, którzy
składają swoje podpisy na liście poparcia propozycji projektu.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ 18 maja w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się X sesja Rady Seniorów Miasta Jasła.
W trakcie spotkania omawiane były sprawy bieżące oraz plany działania do końca
roku. Seniorzy otrzymali wejściówki na spektakl muzyczny organizowany w ramach
Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025.

▪ 25 maja w Jasielskim Domu Kultury odbył się spektakl muzyczny dla jasielskich
seniorów „Ordonka – jeśli kochasz mnie”. Spektakl został zrealizowany przez
rzeszowskich artystów z Teatru Bo Tak! Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez
Miasto Jasło we współpracy z Jasielskim Domem Kultury w ramach Programu
Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ W ogłoszonym przetargu dot. Rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego poprzez
przebudowę placu zabaw dla dzieci – Rewitalizacja Miasta Jasła zgodnie
z harmonogramem LPR na lata 2014-2023 nie wpłynęła żadna oferta.

▪ Rozstrzygnięto przetarg na zadanie: Opracowanie dokumentacji i budowa
integracyjno-muzycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle –
Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok – w ogłoszonym przetargu wpłynęły trzy
oferty, z czego dwie spełniały warunki określone w zamówieniu, a zaoferowane
kwoty były niższe niż wysokość środków przeznaczona na realizację zadania.
Wykonawcą zadania będzie firma Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszcz.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

▪ Wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka na miejskich osiedlach Gamrat,
Sobniów oraz Mickiewicza.

▪ Udzielono dotacji celowych dla MRJ – 14 tys. zł i MBP – 9 200 zł na
sfinansowanie zadania „Integracje ze społecznością lokalną poprzez realizację
działań kulturalnych – art. 31 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa”.

▪ Wsparto finansowo obchody z okazji „Miejskiego Dnia Strażaka”,
organizowane w br. na osiedlu Jasło - Hankówka.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ W ramach działalności własnej na rzecz wspierania aktywności sportowej, miasto
Jasło zamówiło 1580 szt. biletów na basen dla najmłodszych mieszkańców.
Dodatkowo, w ramach zadania pn. „Integracje ze społecznością lokalną poprzez
realizację działań kulturalnych – art. 31 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa” zamówiono 140 szt.
biletów dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Jasła. Łączny
koszt zakupu biletów wyniósł 13 500 zł. Bilety będą dostępne do odbioru po 1 lipca
na osiedlach, a obywatele Ukrainy będą mogli je odebrać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej od 27.06-1.07.2022 r.

▪ 4-5 czerwca odbył się Mistrzowski Turniej w Speedcubingu. W turnieju wzięli udział
najlepsi zawodnicy w Polsce, a wśród nich mistrzowie oraz rekordziści świata. Turniej
odbył się w SP nr 2, a nad wydarzeniem patronat objęło Polskie Stowarzyszenie
Speedcubingu oraz Światowa Federacja Speedcubingu (World Cube Association).
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Trwa kolejny etap prac konserwacyjnych przy zabytkowej kaplicy grobowej
Lisowieckich na Starym Cmentarzu. Prace współfinansowane są z dotacji
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu (kwota 10
tys. zł). Pozytywną decyzję o wsparciu tych prac podjął również Sejmik
Województwa Podkarpackiego, który uchwałą z 30 maja 2022 r. udzielił dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa
podkarpackiego. Miasto Jasło otrzymało 10 000 zł na konserwację wypraw
tynkowych kaplicy grobowej Lisowieckich.

▪ W warunkach pracowni konserwatorskiej trwają prace przy rzeźbie figuralnej
z nagrobka Heleny Mroczkowskiej. Prace współfinansowane są ze środków
zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego
Cmentarza w Jaśle.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Nadal trwają prace związane z wpisem cmentarza żydowskiego do wojewódzkiego
rejestru zabytków, postępowanie prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z/s w Przemyślu Delegatura w Krośnie.

▪ Udzielono dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Podkarpackie Impresje
im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką” dla Fundacji im.
Stefanii Woytowicz”, w wysokości 5 000 zł.

▪ Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle złożyło wniosek certyfikacyjny
(na 2 gwiazdki) w procesie certyfikacji informacji turystycznej poprzez internetową
aplikację Polskiej Organizacji Turystycznej. Po weryfikacji i ocenie przez Regionalną
Komisję Certyfikacyjną i Krajową Komisję Certyfikacyjną CITiK otrzymało pozytywną
decyzję i certyfikat **2 gwiazdek.
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▪ „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego”. Zakończone zostały dostawy mebli do budynku
Centrum Techniki Kultury i Przedsiębiorczości.

▪ Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
„Granty PPGR”. W ramach otrzymanych środków został zakupiony sprzęt
komputerowy. Od 20 czerwca planowane jest podpisywanie umów darowizny
i przekazywanie sprzętu osobom biorącym udział w projekcie.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ zrealizowano uchwałę nr LVI/503/2022 z 7 lutego 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie
przetargowym nieruchomości położonych w Jaśle, obręb 23 – Warzyce.
Oddanie w użytkowanie wieczyste działki ewid. nr 3249/1 obręb 23 –
Warzyce. Akt notarialny Rep. A 3728/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata Uliasz.
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▪ Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ umowa Nr. WI.7021.6.25.2022 na remont chodnika przy ulicy Na Kotlinę 21 w Jaśle.
Wykonawca: Pastwa Robert Zakład P.H.U. "ROMAX". Kwota brutto: 28 378,74 zł.

▪ umowa Nr WI.7021.6.30.2022 na remont obmurowania schodów za budynkiem
Urzędu Miasta w Jaśle. Wykonawca: Pastwa Robert Zakład P.H.U. "ROMAX”.
Kwota brutto: 3 690 zł.

▪ umowa Nr WI.7021.6.2022 na remont placu oraz ulic osiedlowych na terenie Miasta
Jasła. Wykonawca: RAM-KOP Marek Pietrzycki USŁUGI KOPARKĄ.
Kwota brutto: 45 849 zł.
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▪ umowa Nr WI.7021.6.32.2022 na remont dróg osiedlowych na terenie Miasta Jasła.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto:
15 310 zł.

▪ umowa Nr WI.7013.16.2022 na budowę chodnika przy ulicy Bolesława Prusa
w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. Kwota brutto: 57 022,80 zł.

▪ umowa Nr WI.7021.6.35.2022 na remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej
w Jaśle. Wykonawca: Pastwa Robert Zakład P.H.U. "ROMAX". Kwota brutto:
17 092,19 zł.

▪ zlecenie Nr WI.7021.12.2.2022 na remont urządzeń fontanny w Parku Miejskim
w Jaśle. Wykonawca: "AUTOMATIC" Jeleń Sławomir. Kwota brutto: 4 250 zł.
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▪ umowa Nr WI.7031.2.8.2022 na koszenie poboczy oraz działek miejskich.
Wykonawca: ,,Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław".
Kwota brutto: 40 000 zł.

▪ umowa nr WI.272.4.2022 na "Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed
podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy
przemysłowo – składowej w Jaśle”. Wykonawca: Krzysztof Barzyk, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budownictwa i Usług Melioracji
Wodnych „WODNIK”. Kwota brutto: 10 947 000 zł.

▪ zlecenie nr WI.7021.2.5.2022 na naprawę wiaty przystankowej zlokalizowanej
przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Wykonawca: RAM-KOP Marek Pietrzycki Usługo
Koparką, Kwota brutto: 3 000 zł.

▪ umowa nr WI.7021.6.38.2022 na remont dróg i placów oraz renowację rowów
melioracyjnych na terenie Miasta Jasła. Wykonawca: RAM-KOP Marek Pietrzycki
USŁUGI KOPARKĄ. Kwota brutto: 50 300 zł.
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17 maja - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

18 maja – MOSiR, Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery

18 maja – płyta rynku, Fishmob

19 – 20 maja – Jadwisin, Ogólnopolskie seminarium dt. transformacji
energetycznej oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Energie Cities

22 maja - Miejskie Obchody Dnia Strażaka

23 maja – posiedzenie PSST (on-line)
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24 maja – ZGDW, spotkanie ws. klastrów 
energetycznych

24 maja – Złote Gody. Trzynaście
małżeństw z Jasła otrzymało Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane
im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Uroczystość odbyła się w Jasielskim
Domu Kultury w przygotowanej oprawie
muzycznej przez wokalistów JDK.

25 maja – Zabrze, inauguracyjne 
spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń: 
LEADERSHIP = ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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26 maja – Rzeszów, Dzień Samorządu
Terytorialnego Głównym punktem
uroczystości było wręczenie odznak
honorowych Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych, które są
coroczną formą wyróżnienia i podziękowania
dla osób, które w szczególny sposób
przyczyniły się do rozwoju samorządności na
poziomie lokalnym i regionalnym. Srebrną
Odznakę Honorową PSST otrzymali Ryszard
Pabian – Burmistrz Miasta Jasła oraz Henryk
Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła,
„jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi
dla samorządu terytorialnego na poziomie
lokalnym”.

Źródło:https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/obc
hody-dnia-samorzadu-terytorialnego-2/
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27 maja – 30 lecie Państwowej Straży Pożarnej

29 maja – Dębowiec, V Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Bazyliki Mniejszej NMP
z La Salette

31 maja – 1 czerwca – Warszawa, udział w konferencji bilateralnej

1 czerwca – ZSM nr 2, otwarcie boiska wielofunkcyjnego
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1 czerwca – Starostwo Powiatowe, podpisywanie umów dotacyjnych na realizację
zadań: budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy
i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

1 czerwca – Ogródek Jordanowski, Dzień Dziecka. 
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2 czerwca – Park Miejski,  
wspólne czytanie „Lokomotywy”

3 czerwca – Zgromadzenie MPGK

4 czerwca – JDK, zakończenie roku akademickiego
2021/2022 Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego

7 – 8 czerwca – warsztaty ZMP

9 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

9 czerwca - Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu spotkań przygotowujących do 11. Sesji 
Światowego Forum Miejskiego - Zasoby Miast
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10 czerwca - Forum Rozwoju Lokalnego „Wdrażanie światowych celów 
zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym” (on-line)

10 czerwca – finał siódmej  edycji  
Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem. 
W tej edycji rywalizowało ze sobą 26 
projektów naukowo-badawczych. 
Nagrodą główną był czek o wartości  
150 tys. zł przeznaczony na utworzenie 
w szkole nowoczesnej pracowni 
dydaktycznej, ufundowany przez 
Fundację LOTOS. W tej edycji trafił on do 
zespołu badawczego za opracowanie 
projektu pod nazwą: "Chcieć to móc, 
więc stop i dość!" W jaki sposób pomóc 
młodym jaślanom wyplątać się 
z sieci mowy nienawiści i dezinformacji? 
(SP nr 2).
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10 czerwca – Zgromadzenie ZGDW

12 czerwca – Gorzków, 125 rocznica 
urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego 
HUBALA

13 czerwca – JDK, rozstrzygnięcie XXIII edycji 
ekologicznego konkursu „Zbiórka zużytych 
baterii”. Nagrodzonych zostało 90 dzieci z 
przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nagrody 
otrzymały także 3 najlepsze przedszkola i 3 
najlepsze szkoły, których uczniowie zebrali 
najwięcej zużytych baterii oraz 3 dzieci, które 
zebrały najwięcej zużytych baterii. 
W tej edycji zebrano łącznie 9234 kg zużytych 
baterii. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd 
Miasta, P.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak oraz 
ELEKTRO Bogusław Bargieł.
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14 – 18 czerwca – Norwegia (Oslo), wyjazd studyjny „Realizacja inwestycji w 
zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki” 

17 – 19 czerwca – XXI Międzynarodowy Festiwal Sportu. W ramach tegorocznego
festiwalu, rozegrane zostały dwa turnieje: XXI Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt oraz IX Międzynarodowy Turniej Judo. Udział w Festiwalu
wzięły drużyny młodych sportowców z Polski, Słowacji, Niemiec, Czech, Anglii,
Rumunii i Ukrainy. Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy MOSIR
Jasło. Miasto Jasło wsparło organizację Festiwalu udzielając Klubowi dotacji na
wsparcie realizacji tego zadania w wysokości 24 tys. zł. Łączna liczba uczestników
festiwalu wyniosła ok 400 osób.



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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