
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 19 października do 4 listopada

2015 roku
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Zarządzenia
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 Zarządzenie Nr IV/147/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych.

 Zarządzenie Nr IV/148/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
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 Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych dla
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za
pranie, konserwację i naprawę przydzielonych sortów mundurowych.

 Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrz Miasta Jasło z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie: powołania komisji ds. likwidacji wyposażenia i sortów mundurowych
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych
i placów na terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.



Zadania realizowane
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Zadania realizowane
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WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 20 października 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jasła w 2016 roku.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Produkcja Handel Usługi EKOMAX.
Zaoferowane ceny w przetargu pozwalają na utrzymanie w 2016 roku opłat
ponoszonych przez mieszkaoców Jasła z tytułu odbioru odpadów na obecnym
poziomie.
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Wydziału Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego

Miasto Jasło otrzymało kolejną promesę (z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 
dla jednostek OSP) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15 000 zł, na dofinansowanie zakupu wałów 
przeciwpowodziowych napełnianych wodą. 

Wartośd planowanego zakupu wynosi 22 140 zł. 

Dofinansowanie może wynieśd  do 80 % całości zadania 
jednak nie więcej niż 15 000 zł.

Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł   (68 %)
Wkład własny Miasta Jasła: 7 140,00 zł   (32 %)



Ważne informacje
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W dniach od 5 do 22 października br. przy współpracy z Zarządami Osiedli
odbywały się zebrania konsultacyjne z mieszkaocami osiedli na temat założeo
programowych i finansowych oraz polityki społeczno – gospodarczej Miasta na
2016 rok.



Fundusze zewnętrzne
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 30 września br. zakooczyła się realizacja podstawowego zakresu projektu pn. 
„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury 
kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”. 
Partnerzy zrealizowali następujące działania:
1)Miasto Jasło (Partner Wiodący) – promocja projektu.
2)Miasto Liptowski Mikulasz (PP1) – przebudowa wnętrza sali głównej, 
modernizacja urządzeo sanitarnych, modernizacja systemu wentylacyjnego 
i ogrzewania, zakup techniki widowiskowej, organizacja wydarzeo kulturalnych 
(Słowacko – Polski Festiwal Jazzowy, wspólny Koncert Słowackich i Polskich  
Orkiestr Dętych, Polsko – Słowacki Festiwal Taoca „FREEZE DAYS”, wystawa 
fotograficzna).
3)Jasielski Dom Kultury (PP2) – całkowita przebudowa infrastruktury kulturalnej 
JDK, organizacja wydarzeo kulturalnych (Warsztaty batikowe z udziałem osób 
niepełnosprawnych, Konkurs fotograficzny „Nasza Mała Ojczyzna” i wystawa 
fotograficzna, Spotkania z kulturą europejską, Międzynarodowe Spotkania 
Taneczne Hip-Hop Breakdance).
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Okres realizacji projektu został przedłużony do 30.11.2015 r. ze względu na 
wdrożenie działao dodatkowych przez PP1 (Miasto Liptowski Mikulasz), tj. 
wymiana centralnego oświetlenia w sali głównej, utworzenie centralnego systemu 
informacyjnego – radiowęzeł w budynku, zakup podłogi tanecznej. 

Wartośd projektu wg aneksu do umowy o dofinansowanie z 28.09.2015 r. wynosi: 
3 565 559,75 EUR. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
3 030 725,78 EUR. 

Fundusze zewnętrzne
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Wykonywane są roboty remontowe przy pięciu wiatach przystankowych przy
ul. Krakowskiej na kwotę 19 274,10 zł. Wykonawca P.P. H.U „Jasbud” s.c. Termin
wykonania: 20 listopada br.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej na kablową dla oświetlenia ulicznego
wraz z przyłączem elektrycznym do budynku gospodarczego przy Starym Cmentarzu
w Jaśle. Wykonawca: Krzysztof Szczyrba, Usługowy Zakład Elekro – Instalatorski
Koszt zadania: 19 913,70 zł.

 Zawarto umowę na wykonanie robót instalacyjnych i towarzyszących w Domu
Osiedlowym przy ul. Św. Jana z Dukli w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Budowlano – Instalacyjne INSBUD Jerzy Piątek. Wartośd robót: 93 622,94 zł. Termin
wykonania 22 grudnia br.
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 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie
przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400 zł.
Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Mickiewicza (Osiedle
Gamrat) – dojazd do szkoły i przedszkola za kwotę 49 593,60 zł. Wykonawca: PRDM
w Jaśle.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Ujejskiego za kwotę 46 746,15 zł.
Wykonawca: PRDM w Jaśle.

Wydano 9 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów
oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.



Inwestycje i remonty

18

Wykonano remont schodów terenowych na ul. Stromej w Jaśle za kwotę
146 999,77 zł. Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa.



Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr IX/71/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 9 – Górka.
W dniu 30.10.2015 r. zawarto akt notarialny – umowa sprzedaży działki ewid. nr
3202 o pow.0,0203 ha, położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka na rzecz osoby
fizycznej za kwotę 11 485,20 zł.

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr IX/96/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 9 – Górka.
W dniu 30.10.2015 r. zawarto akt notarialny – umowa sprzedaży działki ewid. nr
1672/31 o pow.0,0083 ha, położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka na rzecz osoby
fizycznej za kwotę 7 232,40 zł.



Spotkania i wydarzenia
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21 października – posiedzenie kapituły do nadania tytułów Honorowy Obywatel
Miasta Jasła oraz Zasłużony dla Miasta Jasła;

22 października - spotkanie z trenerem judo Michałem Czarneckim i najlepszymi
zawodnikami reprezentującymi klub UKS „Mosir” Jasło.



Spotkania i wydarzenia
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24 października - odbyły się zawody w biegach ulicznych i jeździe szybkiej na rolkach
i nartorolkach pod nazwą Run & Roll Jasło 2015. Nasze miasto gościło zawodników
z 45 miast Polski - łącznie na starcie stanęło prawie 300 osób. Przeprowadzono
oddzielnie konkurencje dla dzieci i młodzieży. Zawody zorganizowane zostały przez
Klub Sportowy SPEED Jasło, MOSiR Jasło oraz Urząd Miasta w Jaśle. Miasto Jasło na
organizację zawodów przeznaczyło kwotę 9 tys. zł.
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26 października - w Urzędzie Miasta w Jaśle audytorzy z Biura Certyfikacji
Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdaoska
przeprowadzili audit nadzoru w zakresie potwierdzenia zgodności wdrożonego
SZJ z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W wyniku
przeprowadzonego badania audytowego potwierdzono, że realizowane przez
Urząd zadania oraz dokumentacja opisująca System Zarządzania Jakością nadal
spełniają wymagania ww. normy jakości.

28 października - spotkanie z przedstawicielami zielonego rynku
28 października - spotkanie nt. robót budowlanych dt. remontu biblioteki
30 października - Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
30 października - spotkanie ws. organizacji pomocy dla Sambora



Spotkania i wydarzenia
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30 października - 1 listopada po raz siódmy odbyła się kwesta na renowację zabytków
starego cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Zebrane fundusze, 12 tysięcy złotych,
przeznaczone zostaną na renowację figury św. Magdaleny na grobie Zygmunty
z Kunstmanów Bartmaoskiej.

3 listopada - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego ws. opracowania planu
gospodarki transportowej w powiecie jasielskim



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

26


