
Wykaz podjętych uchwał

Lp. Nr uchwały 
Rady Powiatu w Jaśle z dnia w sprawie

1. I/1/10 10.12.2010 r. Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 

2. I/2/10 10.12.2010 r. Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle.

3. I/3/10 10.12.2010 r. Wyboru Starosty Jasielskiego.

4. I/4/10 10.12.2010 r. Wyboru Wicestarosty Jasielskiego.

5. I/5/10 10.12.2010 r. Wyboru Członków Zarządu Powiatu.

6. II/6/10 16.12.2010 r. Zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 r.

7. II/7/10 16.12.2010 r.

Zmiany Uchwały Nr LIV/349/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego 
łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 
2010 roku.

8. II/8/10 16.12.2010 r. Ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego.

9. II/9/10 16.12.2010 r. Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na 
terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011.

10. II/10/10 16.12.2010 r. Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.

11. II/11/10 16.12.2010 r. Ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady 
Powiatu w Jaśle.

12. III/12/10 30.12.2010 r. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2011 rok.

13. III/13/10 30.12.2010 r. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 
2011 – 2020.

14. III/14/10 30.12.2010 r. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 r.

15. III/15/10 30.12.2010 r. Ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.

16. III/16/10 30.12.2010 r. Uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r.

17. III/17/10 30.12.2010 r. Delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

18. III/18/10 30.12.2010 r.

zmiany Uchwały Nr LIV/349/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego 
łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 
2010 roku.

19. IV/19/2011 03.02.2011 r.
zmiany Uchwały Nr XXXV/243/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu 
Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową.

20. IV/20/2011 03.02.2011 r. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

21. IV/21/2011 03.02.2011 r. uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Jasielskiego na lata 2004 – 2015”.



22. IV/22/2011 03.02.2011 r. zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.12.2010 r. w 
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r.

23. IV/23/2011 03.02.2011 r. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 
2011 r.

24. IV/24/2011 03.02.2011 r. zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r.

25. IV/25/2011 03.02.2011 r. powołania komisji doraźnej – Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle.

26. IV/26/2011 03.02.2011 r. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego 
służebnościami przesyłu.

27. IV/27/2011 03.02.2011 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Samoklęski.

28. IV/28/2011 03.02.2011 r. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach.

29. x x x

30. V/30/2011 23.02.2011 r. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

31. V/31/2011 23.02.2011 r. powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

32. V/32/2011 23.02.2011 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle.

33. V/33/2011 23.02.2011 r. zamiaru  likwidacji  Technikum  w  Nowym  Żmigrodzie  funkcjonującego  w 
ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

34. V/34/2011 23.02.2011 r. zamiaru  likwidacji  Technikum  Uzupełniającego  dla  Dorosłych 
funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

35. V/35/2011 23.02.2011 r. zamiaru likwidacji  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  w Nowym Żmigrodzie 
funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

36. V/36/2011 23.02.2011 r. zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół 
Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle ul. Szkolna 23.

37. VI/37/2011 03.03.2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków na realizację projektu 
pn. „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej  na terenie miasta Jasła 
– ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły” realizowanego w ramach 
Indykatywnego  wykazu  indywidualnych  projektów  kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013”. 

38. VI/38/2011 03.03.2011 r.
zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Regionalne 
Centrum  Transferu  Nowoczesnych  Technologii  Wytwarzania  –  powiat 
jasielski”.  

39. VI/39/2011 03.03.2011 r.

zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  realizację  projektu  pn. 
„Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS 
w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej”.

40. VI/40/2011 03.03.2011 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

41. VI/41/2011 03.03.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r. 

42. VI/42/2011 03.03.2011 r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

43. VII/43/2011 07.04.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.



44. VII/44/2011 07.04.2011 r. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.

45. VII/45/2011 07.04.2011 r. uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2011.

46. VII/46/2011 07.04.2011 r. uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego promującego 
prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą.

47. VII/47/2011 07.04.2011 r.
rozpatrzenia skargi Pani Alicji Stanuli i Pana Jana Stanuli na działalność 
Poradni Ortopedyczno – Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w 
Jaśle.

48. VII/48/2011 07.04.2011 r.
zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 03.02.2011 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Jaśle na 2011 rok. 

49. VII/49/2011 07.04.2011 r.

zmiany uchwały Nr XLVII/314/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 
2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację 
projektu pn. „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno – 
Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w 
Jaśle”.

50. VII/50/2011 07.04.2011 r. udzielenia zgody na użycie herbu Powiatu Jasielskiego.

51. VII/51/2011 07.04.2011 r.
uchylenia Uchwały Nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10.11.2010 
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski 
nieruchomości w drodze darowizny.

52. VIII/52/2011 19.04.2011 r.
przystąpienia Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu pn. „Program 
podnoszenia jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu 
Jasielskiego”.

53. VIII/53/2011 19.04.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

54. IX/54/2011 31 .05.2011 r.
wyrażenia zgodny na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie kosztów 
wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na okres 
remontu kuchni.

55. IX/55/2011 31 .05.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

56. IX/56/2011 31 .05.2011 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Jasielskiego położonej w miejscowości Ożenna.

57. IX/57/2011 31 .05.2011 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w 
Jaśle.

58. X/58/2011 17.06.2011 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.

59. X/59/2011 17.06.2011 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2010 
rok.

60. X/60/2011 17.06.2011 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za 
przechowywanie na parkingu strzeżonym.

61. X/61/2011 17.06.2011 r.
zmiany uchwały Nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011.

62. XI/62/2011 01.07.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

63. XI/63/2011 01.07.2011 r. zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011 oraz 
spłaty wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu kredytów.

64. XI/64/2011 01.07.2011 r. rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach.

65. XI/65/2011 01.07.2011 r. likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół Nr 3 im. 
Stanisława Pawłowskiego w Jaśle ul. Szkolna 23.



66. XI/66/2011 01.07.2011 r. likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych funkcjonującego w 
ramach  Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

67. XI/67/2011 01.07.2011 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle.

68. XI/68/2011 01.07.2011 r. nadania imienia Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i 
Spożywczych w Jaśle.

69. XI/69/2011 01.07.2011 r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

70. XI/70/2011 01.07.2011 r. oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

71. XI/71/2011 01.07.2011 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Łazy Dębowieckie.

72. XII/72/2011 12.08.2011 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
- 2020

73. XII/73/2011 12.08.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

74. XII/74/2011 12.08.2011 r.

zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Jasielskiego na lata 2011 – 2020 w danym roku budżetowym.

75. XII/75/2011 12.08.2011 r.
wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym powierzchni 
użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, na czas oznaczony do 
3 lat.

76. XII/76/2011 12.08.2011 r. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Żmigrodzie 
funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

77. XII/77/2011 12.08.2011 r. likwidacji Technikum w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach 
Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

78. XII/78/2011 12.08.2011 r.
powierzenia Miastu Jasło realizacji zadania pod nazwą „Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z rejonu skrzyżowania dróg powiatowych – ulic 
Sobniowskiej i Granicznej w Jaśle”.

79. XII/79/2011 12.08.2011 r.
Powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na 
terenie Gminy Skołyszyn”.

80. XIII/80/2011 16.09.2011 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

81. XIII/81/2011 16.09.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

82. XIII/82/2011
16.09.2011 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Jasielskiego.

83. XIII/83/2011 16.09.2011 r.
wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji, wraz z Gminą 
Nowy Żmigród, zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej w 
Nowym Żmigrodzie” oraz na udzielenie pomocy finansowej na realizację 
tego zadania.

84. XIII/84/2011
16.09.2011 r. przystąpienia Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. „Wdrażanie 

wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”.

85. XIV/85/2011 29.09.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

86. XIV/86/2011 29.09.2011 r.

wspólnej realizacji z miastem Jasłem, Miastem Truskawcem, Samborską 
Radą Rejonową i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców projektu pn. 
„Wzmocnienie współpracy  polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego.



87. XIV/87/2011 29.09.2011 r.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych dla 
Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie wspólnych 
działań w zakresie rozwoju turystyki”.

88. XV/88/2011 27.10.2011 r.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy 
Tarnowiec.

89. XV/89/2011 27.10.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

90. XV/90/2011 27.10.2011 r.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. 
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako 
element PSIM”.

91. XV/91/2011 27.10.2011 r.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce 
– Sieklówka – Lubla IV etap”.

92. XV/92/2011 27.10.2011 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – 
Lisów”.

93. XV/93/2011 27.10.2011 r. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

94. XV/94/2011 27.10.2011 r.

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

95. XV/95/2011 27.10.2011 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 r. na zadanie 
inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym 
Żmigrodzie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”.

96. XV/96/2011 27.10.2011 r. odpowiedzi na skargę Pana Adama Kucharskiego.

97. XVI/97/2011 30.11.2011 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r.

98. XVI/98/2011 30.11.2011 r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

99. XVI/99/2011 30.11.2011 r. Zawarcia  porozumienia  z  Miastem  Jasło  o  zorganizowanie  punktu 
katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.

100. XVI/100/2011 30.11.2011 r.

trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  ponadgimnazjalnym  szkołom 
niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  funkcjonujących  na 
terenie Powiatu Jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania.

101. XVI/101/2011 30.11.2011 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania  na  2012  rok  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej 
Powiatu Jasielskiego – II etap”. 

102. XVI/102/2011 30.11.2011 r. wyrażenia zgody na zbycie tomografu komputerowego.

103. XVII/103/2011 22.12.2011 r. uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

104. XVII/104/2011 22.12.2011 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

105. XVII/105/2011 22.12.2011 r. zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2011 r. 

106. XVII/106/2011 22.12.2011 r. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem 
finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 r. 

107. XVII/107/2011 22.12.2011 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2012 rok. 



108. XVII/108/2011 22.12.2011 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 

109. XVII/109/2011 22.12.2011 r. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie 
kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia DPS w Foluszu. 

110. XVII/110/2011 22.12.2011 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie 
kosztów dostawy żywności dla mieszkańców DPS w Foluszu oraz 
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu. 

111. XVII/111/2011 22.12.2011 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie 
kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej dla 
DPS w Foluszu.

112. XVII/112/2011 22.12.2011 r. realizacji i zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Odbudowa 
powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego”.

113. XVIII/113/2012 19.01.2012 r. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok

114. XVIII/114/2012 19.01.2012 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

115. XVIII/115/2012 19.01.2012 r. zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2012 
rok.

116. XVIII/116/2012 19.01.2012 r. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 
2012 r.

117. XVIII/117/2012 19.01.2012 r. zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

118. XVIII/118/2012 19.01.2012 r. wystąpienia Powiatu Jasielskiego ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” z siedzibą w Krośnie.

119. XVIII/119/2012 19.01.2012 r. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle.

120. XVIII/120/2012 19.01.2012 r. wyrażenia zgody na najem nieruchomości Powiatu Jasielskiego znajdującej 
się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

121. XVIII/121/2012 19.01.2012 r. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jasielskiego 
znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

122. XIX/122/2012 16.02.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 

123. XIX/123/2012 16.02.2012 r.
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w 
Jaśle.  

124. XIX/124/2012 16.02.2012 r.
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała 
Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i 
Spożywczych w Jaśle.

125. XIX/125/2012 16.02.2012 r.
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. 
Generała Józefa Hallera wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i 
Spożywczych w Jaśle.

126. XIX/126/2012 16.02.2012 r.
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w 
Jaśle. 

127. XIX/127/2012 16.02.2012 r. zamiaru  przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

128. XIX/128/2012 16.02.2012 r.
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w 
Jaśle. 

129. XIX/129/2012 16.02.2012 r. zamiaru  przekształcenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  w  Trzcinicy 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy. 



130. XIX/130/2012 16.02.2012 r.
zamiaru  przekształcenia  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w 
Jaśle  wchodzącego     w  skład  Zespołu  Szkół  Nr  3  im.  Stanisława 
Pawłowskiego w Jaśle. 

131. XIX/131/2012 16.02.2012 r. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

132. XIX/132/2012 16.02.2012 r. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

133. XIX/133/2012 16.02.2012 r. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

134. XIX/134/2012 16.02.2012 r.
zamiaru  likwidacji  Techniku  Uzupełniającego  Nr  2  im.  Generała  Józefa 
Hallera wchodzącego   w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w 
Jaśle. 

135. XIX/135/2012 16.02.2012 r. wyrażenia  zgody  na  najem  powierzchni  użytkowej  znajdującej  się  w 
użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

136. XIX/136/2012 16.02.2012 r. wyrażenia  zgody  na  użyczenie  pomieszczeń  w  budynku  stanowiącym 
współwłasność Powiatu Jasielskiego.

137. XIX/137/2012 16.02.2012 r. wyrażenia  zgody  na  najem  w  trybie  bezprzetargowym  pomieszczeń  w 
budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego.

138. XIX/138/2012 16.02.2012 r. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Jasielskiego w 
Nowym Żmigrodzie.

139. XX/139/2012 01.03.2012 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2013 r. dla projektu pn. 
„Odbudowa  powiatowej  infrastruktury  drogowej  na  terenie  Powiatu 
Jasielskiego”.

140. XXI/140/2012 29.03.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

141. XXI/141/2012 29.03.2012 r.
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie 
z  odsetkami,  odroczenia  terminu  płatności,  rozłożenia  na  raty  lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

142. XXI/142/2012 29.03.2012 r.

trybu udzielania  i  rozliczania  dotacji  ponadgimnazjalnym  szkołom 
niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  funkcjonujących  na 
terenie Powiatu Jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania.

143. XXI/143/2012 29.03.2012 r. odpowiedzi na skargę Pana Daniela Ryznara.

144. XXI/144/2012 29.03.2012 r. wyrażenia  zgody  na  najem  w  trybie  bezprzetargowym  pomieszczenia  w 
budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego.

145. XXI/145/2012 29.03.2012 r. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014.

146. XXIII/146/2012 26.04.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

147. XXIII/147/2012 26.04.2012 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

148. XXIII/148/2012 26.04.2012 r.
zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji 
Rady Powiatu w Jaśle.

149. XXIII/149/2012 26.04.2012 r.
zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji 
Rady Powiatu w Jaśle.

150. XXIII/150/2012 26.04.2012 r. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012.

151. XXIII/151/2012 26.04.2012 r. uchwalenia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.



152. XXIII/152/2012 26.04.2012 r.

wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  realizację  projektu  pn. 
„Budowa  Systemu  Informacji  Przestrzennej  wspomagającego  zarządzanie 
powiatem  jasielskim  wraz  ze  zwiększeniem  zakresu  i  dostępności  usług 
świadczonych drogą elektroniczną”.

153. XXIV/153/2012 31.05.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

154. XXIV/154/2012 31.05.2012 r.

zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28.03.2012 
r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

155. XXIV/155/2012 31.05.2012 r. odpowiedzi na skargę Pana Tadeusza Baniaka z-cy Prezesa Zarządu MKS 
„MOSiR” Jasło na Przewodniczącego Zarządu Powiatu Adama Kmiecika. 

156. XXIV/156/2012 31.05.2012 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania  na  2013  rok  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  Nr  1828R  Święcany  – 
Lisów”.

157. XXV/157/2012 21.06.2012 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego 
wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.

158. XXV/158/2012 21.06.2012 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2011 
rok.

159. XXV/159/2012 21.06.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

160. XXV/160/2012 21.06.2012 r. likwidacji  Technikum  Uzupełniającego  Nr  1  wchodzącego  w  skład 
Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

161. XXV/161/2012 21.06.2012 r. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 im. Generała Józefa Hallera 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

162. XXV/162/2012 21.06.2012 r. likwidacji  Technikum  Uzupełniającego  Nr  3  wchodzącego  w  skład 
Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

163. XXV/163/2012 21.06.2012 r. likwidacji  Technikum  Uzupełniającego  Nr  4  wchodzącego  w  skład 
Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 

164. XXV/164/2012 21.06.2012 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Jaśle, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

165. XXV/165/2012 21.06.2012 r. nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

166. XXVI/166/2012 12.07.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

167. XXVI/167/2012 12.07.2012 r. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

168. XXVI/168/2012 12.07.2012 r.
Przekształcenia  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Nr  2 im.  Generała  Józefa 
Hallera  w  Jaśle  wchodzącej  w  skład  Zespołu  Szkół  Usługowych  i 
Spożywczych w Jaśle.

169. XXVI/169/2012 12.07.2012 r.
Przekształcenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  im.  Generała 
Józefa  Hallera  w Jaśle  wchodzącej  w skład  Zespołu  Szkół  Usługowych i 
Technicznych w Jaśle.

170. XXVI/170/2012 12.07.2012 r. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

171. XXVI/171/2012 12.07.2012 r. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

172. XXVI/172/2012 12.07.2012 r. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle.

173. XXVI/173/2012 12.07.2012 r. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół im. Prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.



174. XXVI/174/2012 12.07.2012 r.
Przekształcenia  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Jaśle 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w 
Jaśle.

175. XXVI/175/2012 12.07.2012 r.
Zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod 
tytułem „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

176. XXVI/176/2012 12.07.2012 r. Oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

177. XXVI/177/2012 12.07.2012 r. Zatwierdzenia  Regulaminu  Rady Społecznej  Szpitala  Specjalistycznego  w 
Jaśle.

178. XXVI/178/2012 12.07.2012 r. Wdrożenia Programu Restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 
lata 2012 – 2013.

179. XXVII/179/2012 27.07.2012 r.

wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  lata  2013  –  2014  dla 
projektu pn.  „Poprawa jakości  usług świadczonych przez  DPS w Foluszu 
poprzez  wykonanie  prac remontowych i  modernizacyjnych w pawilonach, 
zagospodarowanie  terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.  

180. XXVII/180/2012 27.07.2012 r.

wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  lata  2013  –  2014   dla 
projektu  pn.  „Podniesienie  standardu  Domu  Dziecka  w  Wolicy  poprzez 
modernizację  i  remont  budynku  głównego  i  administracyjnego  wraz  z 
zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu” . 

181. XXVII/181/2012 27.07.2012 r.
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej 
powiatu jasielskiego poprzez  przeprowadzenie  Festiwalu  oraz  doposażenie 
MDK  w amfiteatr w Foluszu” oraz zabezpieczenia środków finansowych.

182. XXVIII/182/2012 23.08.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.  

183. XXVIII/183/2012 23.08.2012 r. odpowiedzi na ponowną skargę Pana Tadeusza Baniaka na podział środków 
dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2012 r. dokonany przez Zarząd.  

184. XXVIII/184/2012 23.08.2012 r. uchwalenia 3 – letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w 
powiecie jasielskim na lata 2012 – 2014.

185. XXVIII/185/2012 23.08.2012 r. ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  w  2012  roku, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

186. XXVIII/186/2012 23.08.2012 r. nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

187. XXVIII/187/2012 23.08.2012 r.

zmiany Uchwały Nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28.01.2010 r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  powierzeniu 
Wójtowi  Gminy Osiek  Jasielski  zarządzania  drogą  powiatową  Nr  1894R 
Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

188. XXVIII/188/2012 23.08.2012 r. wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  w  latach  2013  –  2014  dla 
projektu pn. „Jasielska strefa usług publicznych”

189. XXVIII/189/2012 23.08.2012 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  lata  2013  –  2014  dla 
projektu  pn.   „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej 
Powiatu Jasielskiego II etap”.

190. XXIX/190/2012  27.09.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok  

191. XXIX/191/2012  27.09.2012 r.
zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod 
tytułem  „Bądź  aktywny  –  zwolnij  bezrobocie”  współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

192. XXIX/192/2012  27.09.2012 r.
odpowiedzi na skargę Pani Ewy Różyckiej – nauczyciela w Zespole Szkół w 
Nowym Żmigrodzie na Dyrektora ZS Panią Barbarę Wierdak – Cyboroń za 
naruszenie praw pracowniczych i stosowanie mobbingu oraz zaniechanie

193. XXIX/193/2012  27.09.2012 r.
rozpatrzenia  wezwania  Tadeusza  Baniaka  do  usunięcia  naruszenia  prawa 
przez  Radę  Powiatu  w Jaśle  w  Uchwale  Nr  XXVIII/183/2012 z  dnia  23 
sierpnia 2012 r.



194. XXIX/194/2012  27.09.2012 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, 
znajdującej się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września w Jaśle

195. XXIX/195/2012  27.09.2012 r.
wyrażenia  zgody na  zawarcie  kolejnej  umowy najmu lokalu  użytkowego, 
znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września w Jaśle

196. XXIX/196/2012  27.09.2012 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice

197. XXIX/197/2012  27.09.2012 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka

198. XXIX/198/2012  27.09.2012 r.

przystąpienia  do  realizacji  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  na 
realizację  projektu  pn.  „Rozbudowa  skrzyżowania  drogi  powiatowej  Nr 
1313R Jasło – Błażkowa – gr.  Wojew. – (Jodłowa) z drogą dojazdową do 
ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną”

199. XXIX/199/2012  27.09.2012 r.
powierzenia  Gminie  Tarnowiec  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie 
zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  położonych  na  terenie  Gminy 
Tarnowiec”

200. XXX/200/2012  19.10.2012 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

201. XXX/201/2012  19.10.2012 r.
powierzeniu  Gminie  Krempna  realizacji  zadania  pn.  „Budowa  kanalizacji 
deszczowej  i  chodnika  dla  pieszych  w ciągu  drogi  pow. Krempna-Polany 
strona lewa”.

202. XXX/202/2012  19.10.2012 r.

zmiany uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.10.2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecz. środków na realizację projektu 
pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako 
element  PSIM”.

203. XXX/203/2012  19.10.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

204. XXX/204/2012  19.10.2012 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  w  latach  2013  –  2016  zobowiązań  na 
pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i 
oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle.

205. XXX/205/2012  19.10.2012 r. ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  pojazdu  z  drogi  oraz  opłat  za 
przechowywanie na parkingu strzeżonym.

206. XXX/206/2012  19.10.2012 r.
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  części 
nieruchomości,  znajdującej  się  w  trwałym  zarządzie  I  Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaśle.

207. XXX/207/2012  19.10.2012 r.
zatwierdzenia realizacji przez PUP w Jaśle projektu pod tytułem „Czas na 
własną  firmę”  współfinansowanego  ze  środków  Europ.  Funduszu 
Społecznego.

208. XXX/208/2012  19.10.2012 r.

zmiany  Uchwały  Nr  XXIX/199/2012  Rady  Powiatu  w  Jaśle  z  dnia  27 
września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania 
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych 
na terenie Gminy Tarnowiec.

209. XXX/209/2012 19.10.2012 r.
powierzenia  Gminie  Kołaczyce  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie 
zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  położonych  na  terenie  Gminy 
Kołaczyce.

210. XXXI/210/2012 15.11.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

211. XXXI/211/2012 15.11.2012 r. upoważnienia  Radcy  Prawnego  Starostwa  Powiatowego  w  Jaśle  do 
reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi.

212. XXXI/212/2012 15.11.2012 r. skargi  Pana  Roberta  Palucha  na  Starostę  Jasielskiego  dotyczącej  wydania 
zaświadczenia w sprawi posiadania prawa jazdy.

213. XXXI/213/2012 15.11.2012 r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiot.  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.



214. XXXI/214/2012 15.11.2012 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  na  lata  2013  –  2014  dla 
projektu  pn.  „Budowa  i  przebudowa  obiektów  sportowych  wraz  z 
zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego”.

215. XXXII/215/2012 06.12.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

216. XXXIII/216/2012 20.12.2012 r. uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

217. XXXIII/217/2012 20.12.2012 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

218. XXXIII/218/2012 20.12.2012 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r.

219. XXXIII/219/2012 20.12.2012 r. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem 
finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 r.

220. XXXIII/220/2012 20.12.2012 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2013 rok.

221. XXXIII/221/2012 20.12.2012 r. zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.12.2010 r. w 
sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.

222. XXXIII/222/2012 20.12.2012 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, 
znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

223. XXXIII/223/2012 20.12.2012 r. zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2.06.2006 r. w 
sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym

224. XXXIII/224/2012 20.12.2012 r. ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  w  roku  2013, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

225. XXXIII/225/2012 20.12.2012 r.

uchylenia  Uchwały  Nr  XXIX/198/2012  Rady Powiatu  w Jaśle  z  dnia  27 
września 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia 
środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – gr. wojew. – (Jodłowa) z 
drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną”.   

226. XXXIII/226/2012 20.12.2012 r.
przystąpienia  do  realizacji  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce 
– Sieklówka – Lubla III etap”.

227. XXXIII/227/2012 20.12.2012 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w trwałym zarządzie I LO w Jaśle.

228. XXXIII/228/2012 20.12.2012 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Święcany.

229. XXXIII/229/2012 20.12.2012 r.

wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  systemowego  pt.  „Program 
aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” w okresie od 01.01.2013 r. do 
31.12.2014 r. oraz zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do 
realizacji tego projektu.

230. XXXIV/230/2013 25.01.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r. 

231. XXXIV/231/2013 25.01.2013 r. rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy. 

232. XXXIV/232/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy.

233. XXXIV/233/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy.

234. XXXIV/234/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji Technikum w Trzcinicy. 

235. XXXIV/235/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy.



236. XXXIV/236/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji internatu w Trzcinicy. 

237. XXXIV/237/2013 25.01.2013 r.

zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych 
w Trzcinicy o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów 
likwidowanych szkół: Gimnazjum  Sportowego, Sportowego Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum w Trzcinicy oraz zapewnienia im 
możliwości korzystania z internatu.

238. XXXIV/238/2013 25.01.2013 r. wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w 
Jaśle z Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle. 

239. XXXIV/239/2013 25.01.2013 r. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle. 

240. XXXIV/240/2013 25.01.2013 r. rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym  Żmigrodzie. 

241. XXXIV/241/2013 25.01.2013 r. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 

242. XXXIV/242/2013 25.01.2013 r. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 
2013 r. 

243. XXXIV/243/2013 25.01.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.

244. XXXIV/244/2013 25.01.2013 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części 
nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w 
Jaśle. 

245. XXXIV/245/2013 25.01.2013 r.
powierzenie Gminie Kołaczyce realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – 
Lubla w km 1+600 – 1+800 w miejscowości Bieździedza”.

246. XXXIV/246/2013 25.01.2013 r. określenia  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

247. XXXIV/247/2013 25.01.2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 
listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 
lata 2013 – 2014 dla projektu pn. „Budowa i przebudowa obiektów 
sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych 
Powiatu Jasielskiego”.

248. XXXV/248/2013 28.02.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

249. XXXV/249/2013 28.02.2013 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego, znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół  w 
Trzcinicy.

250. XXXV/250/2013 28.02.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rozwój produktów i 
marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza” oraz 
zabezpieczenia środków finansowych.

251. XXXVI/251/2013 08.03.2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z 
przeznaczeniem na realizację zadania  „Budowa gminnej drogi publicznej 
klasy D do terenów inwestycyjnych położonych w obrębie nr 22 miasta 
Jasła”.

252. XXXVI/252/2013 08.03.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

253. XXXVI/253/2013 08.03.2013 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie 
kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku i innych interesów Powiatu 
Jasielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

254. XXXVI/254/2013 08.03.2013 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013 – 2014 dla 
projektu pn. „Powiat bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w powiecie jasielskim”.

255. XXXVII/255/2013 21.03.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.



256. XXXVII/256/2013 21.03.2013 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

257. XXXVII/257/2013 21.03.2013 r.
określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON 
przeznaczone na realizację zadań w 2013 r. z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej

258. XXXVII/258/2013 21.03.2013 r. zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2.06.2006 r. 
w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym

259. XXXVII/259/2013 21.03.2013 r. przekształcenia ŚDS w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach DPS 
w Foluszu w odrębną jedn. organizacyjną Powiatu Jasielskiego.

260. XXXVII/260/2013 21.03.2013 r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z 
tych obiektów.

261. XXXVII/261/2013 21.03.2013 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia 
użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność 
Powiatu Jasielskiego.

262. XXXVII/262/2013 21.03.2013 r.
wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na 
rzecz rozwoju południowo – wschodniej części województwa 
podkarpackiego” oraz zabezpieczenia środków finansowych.

263. XXXVIII/263/2013 09.04.2013 r. wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

264. XXXIX/264/2013 26.04.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

265. XXXIX/265/2013 26.04.2013 r. 

zmiany Uchwały Nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 
2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu 
Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zarządzania droga powiatową Nr 1894R 
Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

266. XXXIX/266/2013 26.04.2013 r. likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle

267. XXXIX/267/2013 26.04.2013 r. likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy

268. XXXIX/268/2013 26.04.2013 r. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy

269. XXXIX/269/2013 26.04.2013 r. likwidacji Technikum w Trzcinicy

270. XXXIX/270/2013 26.04.2013 r. likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy

271. XXXIX/271/2013 26.04.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących 
własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy

272. XXXIX/272/2013 26.04.2013 r. rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych 
w Rzeszowie na działania Dyrektora PUP w Jaśle

273. XXXIX/273/2013 26.04.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego

274. XXXIX/274/2013 26.04.2013 r. 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia 
użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność 
Powiatu Jasielskiego

275. XXXIX/275/2013 26.04.2013 r. 
wyrażenia zgody na realizację projektu oraz zaciągnięcie zobowiązań w 
latach 2014 – 2015 dla projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza 
możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”

276. XXXIX/276/2013 26.04.2013 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.  „ Instalacje systemów 
energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”.



277. XL/277/2013 23.05.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

278. XL/278/2013 23.05.2013 r. rozpatrzenia skargi złożonej na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

279. XL/279/2013 23.05.2013 r.

wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle projektu pn. „Profilaktyka  i wczesne 
wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup 
mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

280. XLI/280/2013 27.06.2013 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego 
wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

281. XLI/281/2013 27.06.2013 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2012 
rok.

282. XLII/282/2013 10.07.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego  na 2013 r.

283. XLII/283/2013 10.07.2013 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

284. XLII/284/2013 10.07.2013 r.
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół 
oraz poradni psycholog. – pedagogicznych

285. XLII/285/2013 10.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 dla 
projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących 
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

286. XLII/286/2013 10.07.2013 r.
przystąpienia do projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie 
Jasielskim”.

287. XLII/287/2013 10.07.2013 r. wspólnej realizacji projektu pn. „Jasielska strefa usług publicznych”.

288. XLII/288/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w 
użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

289. XLII/289/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń będących w użytkowaniu 
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

290. XLII/290/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej 
znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

291. XLII/291/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej 
znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

292. XLII/292/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od 
Gminy Kołaczyce nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka.

293. XLII/293/2013 10.07.2013 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od 
Gminy Jasło nieruch.  położonej w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło.

294. XLIII/294/2013 26.07.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego  na 2013 r.

295. XLIII/295/2013 26.07.2013 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2014 roku dla projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 
Jasielskiego – II etap”.

296. XLIV/296/2013 29.08.2013 r. zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  przeprowadzenia  kontroli  Zarządu  Powiatu 
odnośnie podjęcia decyzji o budowie ronda w Osobnicy.

297. XLIV/297/2013 29.08.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

298. XLIV/298/2013 29.08.2013 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w 
Powiecie Jasielskim.



299. XLIV/299/2013 29.08.2013 r.

zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XLII/284/2013 z dnia 10.07.2013 
r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i 
niepublicznych szkół oraz poradni psycholog. – pedagogicznych …

300. XLIV/300/2013 29.08.2013 r. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego 
na lata 2013 – 2015.

301. XLIV/301/2013 29.08.2013 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

302. XLIV/302/2013 29.08.2013 r. zmiany uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2.06. 2006 r. w 
sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym

303. XLIV/303/2013 29.08.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

304. XLV/304/2013 26.09.2013 r. przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową 
Nr 1910R Grab – Wyszowatka.

305. XLV/305/2013 26.09.2013 r.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy 
Tarnowiec w sezonie zimowym 2013/2014.

306. XLV/306/2013 26.09.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

307. XLV/307/2013 26.09.2013 r.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce 
– Sieklówka – Lubla – III etap.

308. XLV/308/2013 26.09.2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rozwój 
produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego 
pogranicza” oraz zabezpieczeniu środków finansowych.

309. XLV/309/2013 26.09.2013 r.
zmiany Uchwały Nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 
2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego 
kategorii dróg powiatowych.

310. XLV/310/2013 26.09.2013 r. pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło – Warzyce kategorii drogi powiatowej.

311. XLV/311/2013 26.09.2013 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 06 – Zachód.

312. XLV/312/2013 26.09.2013 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, 
znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

313. XLV/313/2013 26.09.2013 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014 – 2015 zobowiązań na 
pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek 
organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

314. XLVI/314/2013 24.10.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r

315. XLVI/315/2013 24.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19.10.2012 
r.  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację 
projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w 
Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

316. XLVI/316/2013 24.10.2013 r.
zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 
21.03.2013 r. w sprawie określenia przystanków i zasad korzystania z tych 
obiektów.

317. XLVI/317/2013 24.10.2013 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2014 r. na pokrycie kosztów 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków 
transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej …

318. XLVI/318/2013 24.10.2013 r. wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na 
rzecz Miasta Jasła nieruch. położonych w Jaśle obręb nr 07 – Południe.

319. XLVI/319/2013 24.10.2013 r. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem 
finansowym  tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2013 r.



320. XLVI/320/2013 24.10.2013 r.
zmiany Uchwały Nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 
2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie powiatu Jasielskiego kategorii 
dróg powiatowych.

321. XLVI/321/2013 24.10.2013 r.
zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na udzielenie pomocy finansowej dla 
Miasta Jasła na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. 
oraz zmianę MPZP miasta Jasła …

322. XLVI/322/2013 24.10.2013 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Jasielskiego

323. XLVI/323/2013 24.10.2013 r. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014 – 2017 na 
udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Dorzecza  Wisłoki …

324. XLVI/324/2013 24.10.2013 r. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec

325. XLVII/325/2013 28.11.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r

326. XLVII/326/2013 28.11.2013 r. przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2014”.

367. XLVII/327/2013 28.11.2013 r. odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 
dotyczącej zasad zatrudnienia na stanowisku nauczyciela .

328. XLVII/328/2013 28.11.2013 r. odpowiedzi na skargę dotyczącą zachowania lekarza wykonującego pracę  w 
Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Dyrekcji Szpitala .

329. XLVII/329/2013 28.11.2013 r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 .

330. XLVII/330/2013 28.11.2013 r. ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  pojazdu  z  drogi  oraz  opłat  za 
przechowywanie na parkingu strzeżonym .

331. XLVII/331/2013 28.11.2013 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  na  rok  2014  zobowiązań  na  pokrycie 
kosztów  związanych  z  utrzymaniem  czystości  oraz  monitorowaniem  i 
ochroną mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle .

332. XLVII/332/2013 28.11.2013 r.
wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na 
rzecz  Województwa  Podkarpackiego  nieruchomości  położonych  w  Jaśle 
obręb nr 15 – Żółków .

333. XLVII/333/2013 28.11.2013 r.

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle 
z dnia 8 marca 2013 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta Jasła z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gminnej drogi 
publicznej klasy D do terenów inwestycyjnych położonych w obrębie nr 22 
miasta Jasła”.

334. XLVII/334/2013 28.11.2013 r. wyrażenia  zgody na  zaciągnięcie  zobowiązania  na  rok  2014  na  pokrycie 
kosztów teleinformatycznych.

335. XLVII/335/2013 28.11.2013 r.
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  na  lata  2014  –  2016  zobowiązań  na 
pokrycie kosztów przyłącz. do sieci dystrybucyjnej obiektów szkolnych przy 
ul. Staszica w Jaśle.

336. XLVII/336/2013 28.11.2013 r.
Zmiany Uchwały Nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 
października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu 
Jasielskiego na 2013 rok.

337. XLVII/337/2013 28.11.2013 r.

zmiany Uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 
października 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu 
Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie 
wygasają z końcem 2013 roku.

338. XLVIII/338/2013 19.12.2013 r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

339. XLVIII/339/2013 19.12.2013 r. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Jasielskiego na lata 2011 – 2020. 

340. XLVIII/340/2013 19.12.2013 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r



341. XLVIII/341/2013 19.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 
października 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu 
Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie 
wygasają z końcem 2013 roku.

342. XLVIII/342/2013 19.12.2013 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2014 rok.

343. XLVIII/343/2013 19.12.2013 r. odpowiedzi na skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Jaśle.

344. XLVIII/344/2013 19.12.2013 r. oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

345. XLIX/345/2014 22.01.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

346. XLIX/346/2014 22.01.2014 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020

347. XLIX/347/2014 22.01.2014 r. zatwierdzenie planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r.

348. XLIX/348/2014 22.01.2014 r. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 
2014 rok

349. XLIX/349/2014 22.01.2014 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego

350. XLIX/350/2014 22.01.2014 r. wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny 
nieruch. położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło  

351. XLIX/351/2014 22.01.2014 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu  Szkół Technicznych w Jaśle

352. XLIX/352/2014 22.01.2014 r.
wyrażenia zgody na zaciągniecie na lata 2015 – 2016 zobowiązań na 
pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku położonego 
przy ul. 3-go Maja 95 w Jaśle, stanowiącego własność Powiatu Jasielskiego

353. XLIX/353/2014 22.01.2014 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia 
użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego

354. L/354/2014 27.02.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

355. L/355/2014 27.02.2014 r.
wyrażenia zgody na za ciągnięcie na 2015 rok zobowiązań finansowych na 
pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby 
rozbudowy Szpitala specjalistycznego w Jaśle.

356. L/356/2014 27.02.2014 r. włączenia Bursy Międzyszkolnej do Zespołu Szkół Usługowych i 
Spożywczych w Jaśle.

357. L/357/2014 27.02.2014 r.
powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R 
Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Skołyszyn.

358. L/358/2014 27.02.2014 r. delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

359. LI/359/2014 27.03.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

360. LI/360/2014 27.03.2014 r.

zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 
marca 2013 r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów

361. LI/361/2014 27.03.2014 r.

zmiany uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 
26.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w 
Trzcinicy



362. LI/362/2014 27.03.2014 r. uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2014 – 2015

363. LI/363/2014 27.03.2014 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe 
PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2014 roku z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej

364. LI/364/2014 27.03.2014 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia 
użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego

365. LI/365/2014 27.03.2014 r.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – 
Wrocanka – Piotrówka we Wrocance”

366. LII/366/2014 24.04.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

367. LII/367/2014 24.04.2014 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020.

368. LII/368/2014 24.04.2014 r. podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze.

369. LII/369/2014 24.04.2014 r.
zmiany uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.09.2013 
r.  w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania 
drogą powiatową Nr 1910R Grab – Wyszowadka . 

370. LII/370/2014 24.04.2014 r. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 – 2016 na 
pokrycie kosztów usług teleinformatycznych.

371. LII/371/2014 24.04.2014 r. wyrażenia zgody na nieopłatne obciążenie służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

372. LII/372/2014 24.04.2014 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie.

373. LIII/373/2014 29.05.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

374. LIII/374/2014 29.05.2014 r. rozpatrzenia skargi  na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Foluszu.

375. LIII/375/2014 29.05.2014 r. rozpatrzenia skargi Zarządu Okręgowego Podkarpackiego ZNP na działania 
Dyrektora  LO w Nowym Żmigrodzie.

376. LIII/376/2014 29.05.2014 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, 
znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

377. LIII/377/2014 29.05.2014 r.
wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  kluczowego  pn.  „Odbudowa 
infrastruktury  drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska 
(Jasło)”.

378. LIII/378/2014 29.05.2014 r. zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

379. LIV/379/2014 12.06.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

380. LIV/380/2014 12.06.2014 r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w 
zakresie działalności prosektorium.

381. LV/381/2014 26.06.2014 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r.

382. LV/382/2014 26.06.2014 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu Powiatu 
za 2013 r.

383. LV/383/2014 26.06.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

384. LV/384/2014 26.06.2014 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 
– 2020



385. LV/385/2014 26.06.2014 r. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w 
Jaśle w Uchwale Nr LIII/374/2014 z 29.05.2014 r. 

386. LV/386/2014 26.06.2014 r. upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do 
reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi.

387. LVI/387/2014 24.07.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

388. LVI/388/2014 24.07.2014 r.

uchylenia uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 
sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 
położonej w Nowym Żmigrodzie

389. LVI/389/2014 24.07.2014 r.

uchylenia uchwały Nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 lutego 
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu 
nieograniczonego działki gruntu położonej w Trzcinicy, stanowiącej własność 
Powiatu Jasielskiego.

390. LVI/390/2014 24.07.2014 r. upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do 
reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi.

391. LVII/391/2014 28.08.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

392. LVII/392/2014 28.08.2014 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pow. Jas. na lata 2011 – 2020.

393. LVII/393/2014 28.08.2014 r. powołania przedstawicieli Rady Powiatu w skład Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

394. LVII/394/2014 28.08.2014 r. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PZD w Jaśle.

395. LVII/395/2014 28.08.2014 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Krempna

396. LVII/396/2014 28.08.2014 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Krempna.

397. LVII/397/2014 28.08.2014 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Krempna.

398. LVII/398/2014 28.08.2014 r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w miejscowości Krempna

399. LVII/399/2014 28.08.2014 r.

zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 
26.04.2013 r.           w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego 
położonych w Trzcinicy.

400. LVII/400/2014 28.08.2014 r.
powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Skołyszyn”

401. LVII/401/2014 28.08.2014 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólonodostępnych w 2014 roku, 
działających na terenie Powiatu Jasielskiego

402. LVII/402/2014 28.08.2014 r. oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

403. LVII/403/2014 28.08.2014 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2015 – 2017 na 
pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w 
Jaśle i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

404. LVIII/404/2014 25.09.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

405. LVIII/405/2014 25.09.2014 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pow. Jas. na lata 2011 – 2020.

406. LVIII/406/2014 25.09.2014 r. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła



407. LVIII/407/2014 25.09.2014 r.
powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu pod 
nazwą „Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin”.

408. LVIII/408/2014 25.09.2014 r. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum 
Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu

409. LVIII/409/2014 25.09.2014 r.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – 
Lisów”

410. LIX/410/2014 6.11.2014 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

411. LIX/411/2014 6.11.2014 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie 
z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 
roku.

412. LIX/412/2014 6.11.2014 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2015 zobowiązań na pokrycie 
kosztów związanych  z utrzymaniem czystości oraz monitorowaniem i 
ochroną mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle . 

413. LIX/413/2014 6.11.2014 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2015 rok na pokrycie 
kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do 
środków transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej dla PZD w 
Jaśle.

414. LIX/414/2014 6.11.2014 r. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za 
przechowywanie na parkingu strzeżonym.

415. LIX/415/2014 6.11.2014 r. uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Jasielskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”.

416. LIX/416/2014 6.11.2014 r.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy 
Tarnowiec w sezonie zimowym 2014/2015.

417. LIX/417/2014 6.11.2014 r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

418. LIX/418/2014 6.11.2014 r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w 
Jaśle z dnia 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania na lata 2015 – 2017 na pokrycie kosztów usług dostępu do 
sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych 
Powiatu Jasielskiego.
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