Sprawozdanie z
działalności Burmistrza
Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 15 grudnia 2014 do
14 stycznia 2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/136/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/137/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła .
 Zarządzenie Nr IV/138/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/139/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/140/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych
ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz
z zakresu wspierania rodziny, które mogą być dofinansowane w formie dotacji
z budżetu miasta Jasła w 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/141/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/1/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie: planu kontroli podatkowej na I półrocze 2015 roku.
 Zarządzenie Nr IV/2/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr IV/3/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych
ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, które mogą być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/4/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej
na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2015 roku.
 Zarządzenie Nr IV/5/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych miast
Jasła w 2015 r. z zakresu pomocy społecznej z zakresu wspierania rodziny,
które mogą być dotowane z budżetu miasta Jasła.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/6/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Miejskiej Rady Sportu w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/7/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu
„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury
kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowkim Mikulaszu”.
 Zarządzenie Nr IV/8/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Zarządzenie Nr IV/9/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków
osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych z
mieszkaniowego zasobu miasta Jasła.

7

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług
sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta w Jaśle” oraz
do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Masła Jasła z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji odbioru robót objętych Umową
Nr WI.271.154.2014 z dnia 27.10.2014 r. „Budowa miejsc parkingowych przy
ul. Franciszkańskiej
i ul. Słowackiego, dobudowa sięgacza do ul. Słowackiego (w km od 0+082 do
0+267) w ramach rozbudowy gminnej drogi publicznej”.
 Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Administrowanie
targowiskiem miejskim w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie
kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą
jest Burmistrz Miasta Jasła oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i bieżące
utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie nowego
oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2015 r.
 Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 223/1
położonej w Jaśle, obr.2- Ulaszowice.
 Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki
ewid. Nr 1620/13 i nr 1619/4 położonej w Jaśle, obręb 9- Górka.

Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne
 W ramach zadania „Miasto Wiedzy. Smart city. Wdrożenie aplikacji mobilnej”
utworzona została aplikacja mobilna dla Miasta Jasła.Wykonawcą była firma AMISTAD
Sp. z o.o. z Krakowa. Aplikacja wykonana została na dwa systemy Android i iOS
(Apple). Aplikacja „Jasło” to kompleksowy informator dotyczący miasta Jasła i okolic,
zawierający rozbudowaną bazę miejsc zarówno dla turysty, jak i mieszkańca. Obok
atrakcji turystycznych, aplikacja zawiera bazę gastronomiczną, noclegową, informację
o miejscach sportu, rozrywki, rekreacji oraz miejscach przyjaznych dzieciom. Ponadto,
aplikacja zawiera bazę bankomatów, stacji benzynowych, aptek z informacją
o dyżurach nocnych czy lokalnych kościołów z godzinami mszy świętych oraz
rozbudowany system komunikacji miejskiej.
Aplikacja spełnia również rolę informatora o wydarzeniach w mieście, w tym repertuar
kina, wystawy, koncerty, wydarzenia kulturalne.
Wszystkie obiekty, trasy bądź wydarzenia z współrzędnymi GPS można w łatwy
sposób dodawać do planera, pełniącego funkcję podręcznego przewodnika.
Aplikacja działa zarówno na lata 2007-2013 w trybie offline, jak i online i jest możliwa
do pobrania na telefon lub tablet jako aplikacja bezpłatna pod nazwą „Jasło”
w sklepach Google Play i Apple Store.
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Fundusze Zewnętrzne
 12 stycznia br. zostało złożone zgłoszenie projektu pn. „Uzbrojenie
terenu inwestycyjnego w Jaśle” do Indykatywnego wykazu
indywidualnych projektów kluczowych Województwa
Podkarpackiego, w ramach I osi priorytetowej – Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.611.061,00 zł, w tym wartość
dofinasowania - 3.806.358,32 zł.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Zakończenie zadania Inwestycyjnego pn. :„Budowa miejsc parkingowych
przy ul. Franciszkańskiej i ul. Słowackiego, dobudowa sięgacza do ul.
Słowackiego (w km od 0+082 do 0+267) w ramach rozbudowy gminnej drogi
publicznej” za 609.571,31 zł. Wykonawca: ZPHU Romax.
 Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Franciszkańskiej w Jaśle za
kwotę 72 886,82 zł . Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp. z o.o.
 Zakończono prace nad dokumentacją projektową dla zadania
inwestycyjnego p.n. „Wykonanie audytu energetycznego i projektu
termomodernizacji dla Domu Ludowego w Żółkowie” za 18.720,00 zł.
Wykonawca: W23 Architekci.
Wykonanie I Etapu prac projektowych dla odbudowy drogi ul. Leśna.
Wykonawca: Projekty Skrabacz Sp. z o.o.

15

Inwestycje i remonty
 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na bieżące utrzymanie
kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła oraz
dostawę i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego
i wprowadzanie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie
Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła”. Łączna kwota
170 000 zł. Wykonawca : Zakład Produkcyjno-Usługowy „ALIMA”
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Gospodarki Odpadami
 29 grudnia 2014 r. miasto Jasło zawarło umowę z firmą P.H.U. EKOMAX Kotulak
Jerzy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła
w 2015 r. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego przez Urząd
Miasta w Jaśle przetargu nieograniczonego. W ramach przeprowadzonego
przetargu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zielone
w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r. będą przetwarzane w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie tj. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych dla Regionu Południowo-Zachodniego.
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 Zakończono I etap przebudowy stadionu sportowego na osiedlu Jasło Sobniów.
W ramach realizacji zadania stadion wyposażono w trybunę sportową na
100 miejsc usytuowaną na jednometrowym nasypie ziemnym oraz dojście do
trybuny wykonane z kostki betonowej. Łącznie koszt przebudowy wraz
z dokumentacją wyniósł 70.973,50 zł.
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Ważne informacje
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Ważne informacje
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 Rada Seniorów Miasta Jasła
Burmistrz Miasta Jasła zaprosił organizacje działające w Jaśle na rzecz osób
starszych, które są zainteresowane powołaniem Rady Seniorów Miasta Jasła
- do składania pisemnych deklaracji w tej sprawie.
Pisemne deklaracje wyrażające chęć uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu
(z załączonym statutem organizacji oraz z podaniem imienia, nazwiska i nr tel.
osoby upoważnionej do kontaktów) powinny zostać złożone do 26 stycznia 2015 r.
 Stypendium artystyczne
Do 31 stycznia br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium osobom
zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na 2015 rok.
Stypendia, które przyznawane są w szczególności twórcom, artystom
i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę,
Miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak
(2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.), oraz Małgorzata Samborska
(reprezentant Grupy PLAJA), Edward Lecheta i Aleksandra Tocka (2014 r.).
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Ważne informacje
12 grudnia – przetarg nieograniczony „Obsługa bankowa Budżetu
Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła przez okres 4 lat”.
Do przetargu przystąpiło pięć banków;
• Bank Spółdzielczy w Rymanowie
• BNP PARIBAS Bank Polska S.A. w Warszawie
• Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle
• Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Podkarpackie Centrum
Korporacyjne w Rzeszowie.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego obsługę bankową budżetu
Miasta Jasła oraz UMJ od dnia 20 stycznia 2015 roku prowadzić będzie
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. w Warszawie.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr III/11/2014 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie na rzecz Miasta Jasła poprzez wykonanie prawa pierwokupu
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Jaśle, obręb
Nr 18 - Gamrat.
W dniu 19.12.2014 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 7035/2014 oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
10 grudnia – spotkanie z przedstawicielami Podkarpackiej Akademii
Wina (jubileuszowe obchody X Międzynarodowych Dni Wina Jasło 2015 ,
organizacja X Konwentu Polskich Winiarzy w Jaśle)
12 grudnia – Spotkanie z Zarządem Klubu JKS Czarni Jasło
Głównym celem spotkania burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana
z przedstawicielami władz klubu JKS Czarni Jasło było zapoznanie się
z sytuacją finansową Klubu. Jedną z podejmowanych kwestii była
konieczność pozyskania źródeł finansowania spośród zewnętrznych
sponsorów. Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań z Klubem JKS Czarni
Jasło. W spotkaniu uczestniczyli również: H. Rak - przewodniczący RMJ, U.
Czyżowicz- wiceprzewodnicząca RMJ, J. Węgrzyn oraz Robert Hap- radni
RMJ oraz Paweł Rzońca Sekretarz Miasta.
17 grudnia – posiedzenie Miejskiej Rady Sportu
Omówienie spraw związanych z rozwojem sportu w mieście m.in. inwestycji
sportowych oraz dotowania działalności klubów sportowych. Rada Sportu
oddelegowała swoich przedstawicieli do Komisji oceniającej wnioski o dotacje na
realizowanie zadań o charakterze sportowym w 2015r.
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Spotkania i wydarzenia
grudzień/styczeń – spotkania dotyczące uczestnictwa w projekcie modernizacji
Jasielskiego Domu Kultury (8 stycznia – wyjazd na Słowację do Liptowskiego
Mikulaszu). Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu „Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury
w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu (Słowacja)”.
14 stycznia br. została przekazana do Wspólnego Sekretariatu Technicznego I cześć
niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę Jasielskiego Domu Kultury,
modernizację domu kultury w Liptowskim Mikulaszu, organizację wspólnych wydarzeń
kulturalnych.
Złożony w 2010 roku projekt uzyskał możliwość dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z oszczędnościami w Programie Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Jednym z warunków realizacji projektu jest zakończenie realizacji najpóźniej do
30 września 2015 r. Liderem projektu jest Miasto Jasło, a partnerami Jasielski Dom Kultury
oraz Dom Kultury w Liptowskim Mikulaszu. Wartość projektu: 3,9 mln euro,
dofinansowanie 2,8 mln euro.
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Spotkania i wydarzenia
23 grudnia – spotkanie z projektantem w sprawie kładki
na Osiedlu Gądki
Trwają sprawy formalno-prawne:
• wystąpienie o decyzję środowiskową,
• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (planowane)
• decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (planowane)
• pozwolenie na przebudowę kładki (planowane)

Szacunkowy termin otrzymania pozwolenia na przebudowę to druga połowa
bieżącego roku.
23 grudnia – spotkanie wigilijne Caritas
28 grudnia – 20-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Podkarpacie”
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Spotkania i wydarzenia
31 grudnia – spotkanie z Zarządem Jasielskiego Stowarzyszenia
Sportowego (Akademia Piłkarska Jasło)
Omówienie dalszej współpracy pomiędzy stowarzyszeniem a miastem oraz
szczegółów dotyczących współpracy pomiędzy Akademią a Klubem JKS Czarni
Jasło.
7 stycznia – spotkanie z Zarządem Jasielskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców
Omówienie pól współpracy i zadań które powinny i mogą być w najbliższym
czasie wspólnie realizowane.
8 stycznia – powołanie na zastępcę burmistrza miasta Jasła pani Elwiry
Musiałowicz- Czech Drugi zastępca burmistrza będzie sprawował nadzór nad
pionem infrastruktury społecznej, w którym znajdują się Wydział Oświaty oraz
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
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Spotkania i wydarzenia

12 stycznia – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego
Celem spotkania było podjecie wspólnych działań Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz samorządów zmierzających do pozyskania jak
największej liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego na linii
nr 108 w relacji Jasło-Zagórz.
13 stycznia – spotkanie z Zarządem UKS „MOSiR” (J. Betlej i M. Bajorek)
w sprawie organizacji Festiwalu Sportu w 2015 r.
Omówienie spraw organizacyjnych, ustalenie spotkania na którym powołany
zostanie zespół ds. organizacji festiwalu.
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Spotkania i wydarzenia

18 grudnia – Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione zostało do
Jasła przez przedstawicieli jasielskiego hufca Związku Harcerstwa
Polskiego. Władze Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jaśle im.
Rodziny Madejewskich: komendant phm. Waldermar Marek,
skarbnik hm. Dorota Rzońca oraz z-ca komendanta Hufca hm.
Wiesław Hap przekazały je przedstawicielom władz
30
samorządowych, instytucji i mieszkańcom Jasła.

Spotkania i wydarzenia

21 grudnia – trzy statuetki Mecenasa Kultury 2014 (Grupa Lotos S.A., Sieć
Jasielskich Sklepów MPM oraz Jerzy Duduś Matuszkiewicz) i pięć nagród
Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury (Zdzisław Świstak, Wojciech Nowicki, Jan
Stasiowski, Stanisław Wójcikiewicz i Adam Pucykowicz) wręczył podczas
spotkania wigilijnego w Jasielskim Domu Kultury Ryszard Pabian,
burmistrz Jasła.
31

Spotkania i wydarzenia

21 grudnia –
Spotkanie przy
wigilijnym stole
Po uroczystości
wręczenia nagród
i krótkim koncercie,
przy wigilijnym stole
spotkało się kilkuset
mieszkańców Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

22 grudnia – 12 nagród i 6 wyróżnień odebrali nauczyciele, których
projekty złożone do konkursu: „Jasło Miasto Wiedzy - podniesienie
jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia
poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego” zostały
33
najwyżej ocenione przez komisję.

Spotkania i wydarzenia

31 grudnia – Sylwester na jasielskim Rynku. O północy wzniesiony został
noworoczny toast przez burmistrza Ryszarda Pabiana, przewodniczącego
Rady Miejskiej Henryka Raka oraz Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Marię Kurowską. Na zakończenie rozstrzygnięty został
konkurs butelkowy, połączony z losowaniem nagród.
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Spotkania i wydarzenia

6 stycznia – po raz drugi ulicami Jasła przeszedł Orszak
Trzech Króli. Tym samym miasto znalazło się w gronie ponad
330 miast w Polsce i na świecie w których odbyły się uliczne
jasełka.
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Spotkania i wydarzenia

6 stycznia – Koncert finałowy XX Konkursu Kolęd i Pastorałek
„Na nutę kantyczek”. Na scenie JDK wystąpili zdobywcy
pierwszych i drugich miejsc wszystkich kategorii. Spośród 130
uczestników nagrodzonych zostało 18 solistów i 9 zespołów.
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Spotkania i wydarzenia

11 stycznia – 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Łączny dochód z licytacji oraz przeprowadzonych na terenie
miasta i okolicznych miejscowości kwest wyniósł około
62 tysiące złotych.
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Dziękuje 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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