Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 20 kwietnia do 18 maja
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/44/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie:
ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację
przedsięwzięd o charakterze sportowym.
Zarządzenie Nr IV/45/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle uprawnienia do
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/46/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle uprawnienia do
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/47/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, uprawnienia do
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr IV/48/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/49/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/50/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/51/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/52/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
6

Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/53/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/54/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/55/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/56/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/57/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/58/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/59/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/60/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania zobowiązao
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/61/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/62/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/63/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/64/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/65/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/66/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr IV/67/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle, uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/68/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2014 r.
Zarządzenie Nr IV/69/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietna 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na
potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 Zarządzenie Nr IV/70/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie:
powołania koordynatora gminnego w Mieście Jaśle.
Zarządzenie Nr IV/71/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie:
powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr IV/72/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 kwietnia 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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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/73/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr IV/74/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym.
Zarządzenie Nr IV/75/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie:
upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów przyznawania dodatku
mieszkaniowego.
Zarządzenie Nr IV/76/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie: wyboru
zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięd o charakterze sportowym, którym przyznano
dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu miast Jasła na 2015 rok w ramach
dodatkowego składnia wniosków.
Zarządzenie Nr IV/77/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: Miejskiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 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
„Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła,
w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury.
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 maja 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
„Rozbudowę ulicy Kolejowej w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
 Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakupu ubrao strażackich
i rękawic specjalnych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Miasta
Jasła.
Łączna
wartośd
planowanego
zakupu
wynosi
19 750 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 (76 %)
Wkład własny Miasta Jasła:
6 580,56 zł (24 %)
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Zadania realizowane
Wydział Organizacyjny i Kadr
W związku z Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 marca 2015 r.
zostały przeprowadzone wybory do Zarządów Osiedli, w tym wybór
Przewodniczących Zarządów Osiedli. Wybory odbyły się na 16 osiedlach
od 14 kwietnia do 12 maja 2015 r. według poniższego wykazu:
1. Kopernika
14.04.2015
2. Mickiewicza
14.04.2015
3. Niegłowice
16.04.2015
4. Żółków
16.04.2015
5. Brzyszczki
21.04.2015
6. Rafineria
23.04.2015
7. Gądki
23.04.2015
8. Bryły
28.04.2015
9. Kaczorowy
28.04.2015
10. Hankówka
30.04.2015
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11. Gamrat
05.05.2015

Zadania realizowane
12.Krajowice
13.Ulaszowice
14.Śródmieście
15.Górka Klasztorna
16.Sobniów

5.05.2015
7.05.2015
7.05.2015
12.05.2015
12.05.2015

W zebraniach uczestniczyło ogółem 1425 osób podczas których wybrano
92 członków Zarządów Osiedli oraz 16 Przewodniczących:
- Osiedle Kopernika
Przewodnicząca: Bogusława Wójcik
- Osiedle Mickiewicza
Przewodniczący : Okarma Jerzy
- Osiedle Niegłowice
Przewodnicząca: Maria Jagielska
- Osiedle Żółków
Przewodniczący: Ryszard Kłęk
- Osiedle Brzyszczki
Przewodnicząca: Krystyna Sikora
- Osiedle Rafineria
Przewodniczący: Mariusz Filip
- Osiedle Gądki
Przewodniczący: Michał Rybka
- Osiedle Bryły
Przewodnicząca: Zofia Kras
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Zadania realizowane

- Osiedle Kaczorowy
- Osiedle Hankówka
- Osiedle Gamrat
- Osiedle Krajowice
- Osiedle Ulaszowice
- Osiedle Śródmieście
- Osiedle Górka Klasztorna
- Osiedle Sobniów

Przewodniczący: Andrzej Lechowski
Przewodniczący: Józef Twarduś
Przewodnicząca: Urszula Czyżowicz
Przewodnicząca: Jolanta Brągiel
Przewodniczący: Stanisław Lechwar
Przewodniczący: Tomasz Kasprzyk
Przewodniczący: Jan Pierzchała
Przewodniczący: Tomasz Stanek

19

Zadania realizowane
Sport
 Dotacje celowe do zadao realizowanych przez kluby sportowe
W ramach dodatkowego terminu składania wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięd
o charakterze sportowym Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotację celową Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „MOSiR” Jasło w kwocie 40 tys. zł na realizację zadania pn.
Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015.
 Miasto Jasło było współorganizatorem:
- Wyjazdu zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło na dwierdfinały
Mistrzostw Polski w piłce siatkowej dziewcząt w Konstantynowie Łódzkim oraz na półfinały
Mistrzostw Polski w Rumii. Ostatecznie zespół jasielskich siatkarek uplasował się w gronie
16 najlepszych zespołów w Polsce.

- Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Jasła Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych 2015” 8 maja 2015 r. Turniej rozegrano w 3 kategoriach wiekowych dla
dziewcząt i chłopców. Uczestniczyło w nim 66 zawodników z 5 szkół podstawowych
i 3 gimnazjów. Turniej przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jaśle, a głównym
organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy SPIN Jasło.
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Zadania realizowane
Kultura

 Zakooczono

prace konserwatorskie przy
kolejnym zabytkowym nagrobku na starym
cmentarzu w Jaśle. Nagrobek figuralny
przedstawiający Matkę Boską Apokaliptyczną,
wykonany został dla rodziny Srzeniawskich
i Małeckich w drugiej połowie XIX w. przez
znanego rzeźbiarza Jana Mitasioskiego. Środki
na renowację pomnika przekazane zostały
Miastu przez
Społeczny Komitet Ochrony
i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza przy
ul. Zielonej w Jaśle.
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Zadania realizowane

 Pomnik 600 – lecia Miasta Jasła
Na ukooczeniu są prace budowlano – konserwatorskie przy Pomniku 600-lecia Miasta Jasła.
Modernistyczny obelisk autorstwa Witolda Drzymalskiego, został wykonany przez Ludwika
Dacyla. Pomnik odsłonięto 1965r. Prace renowacyjne przy pomniku prowadziła firma
konserwatorska Huberta Lipki z Krosna. Koszt renowacji pomnika wyniósł 24 500,- zł.

22 kwietnia br. wpłynęło pismo od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z/s w Przemyślu,
informujące o przyznaniu dla Miasta dotacji w wys. 15 000,- zł.
W/w dotacja, przyznana ze środków Wojewody Podkarpackiego, przeznaczona jest na
wykonanie prac konserwatorskich przy trzech zabytkowych nagrobkach: 1) Antoniego
Koralewskiego, 2) Mrazków i Strokołowskich, 3) Jerzyka z Bolesławów Nowakowskich.
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Inwestycje i remonty

23

Inwestycje i remonty
 Uzyskano pozwolenie na budowę dla Podkarpackiego Centrum Sportów Walki w Jaśle na
działce nr 725/11 na terenie MOSiR w Jaśle.
 Wydano 31 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz
na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Zawarto umowy z projektantami na wykonanie projektów oświetlenia następujących ulic
miejskich:
- odcinek ul. Bryły (do rzeki) za kwotę – 4.000 zł brutto
- Starowiejska – Mickiewicza za kwotę – 3.500 zł brutto
- ul. Mickiewicza (Osiedle Gamrat) wraz z ul. boczną za „SKAT – POL-em” – 5.200 zł
- Odcinek ul. Pigonia za kwotę 2500 zł brutto
- ul. Prusa (ślepa) za kwotę 3.090 zł brutto
- ul. Prusa – boczna za kwotę 2.580 zł brutto
- odcinek ul. „ Na Kotlinę” za kwotę 3.800 zł brutto
- ul.17-go Stycznia(boczna) za kwotę 2.706 zł brutto
- ul. Witosa za kwotę 4.100 zł brutto
- ul. Jana z Dukli – Nadbrzeżna za kwotę 2.100 zł brutto
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Inwestycje i remonty
 Zawarto umowę pomiędzy Miastem Jasło a Bankiem Spółdzielczym w Bieczu Oddział
w Jaśle o współpracy i współfinansowaniu odbudowy uszkodzonego fragmentu kamiennego
muru oporowego przy ul. Wałowej.

 Zawarto umowę z firmą Usługi projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie, Jan
Bugała, na wykonanie dokumentacji projektowej dla odbudowy muru oporowego przy
ul. Wałowej na kwotę 27 060 zł, termin wykonania 25.05.2015 r.

 Podpisano umowę na bieżące remonty ulic.
Wartośd robót 172. 815,00 zł. Termin realizacji sukcesywnie do 31.12.2015r.
Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka – Strzegocice.
 Przeprowadzono cząstkowe remonty chodników Wartośd robót 16.628,86 zł. Wykonawca:
ROMAX – Robert Pastwa.
 Wykonano remont parkingu na Osiedlu Gamrat. Wartośd robót 4.814,10 zł. Wykonawca:
ROMAX - Robert Pastwa.
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Inwestycje i remonty
 Wykonano remont nawierzchni ul. bocznej od ul. Św. Faustyny Kowalskiej. Wartośd robót:
14.800 zł. Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski.
 Wykonano remont cząstkowy nawierzchni ulic masą asfaltową na zimno. Wartośd robót:
4.428,00 zł. Wykonawca P.R.D.M. Jasło
 Wykonano remont nawierzchni ul. osiedlowych: ul. Pietrusa, Prusa, Kolejowej,
Dobrzaoskiego. Wartośd robót: 15.410,00 zł. Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe
Zbigniew Jagodzioski.
 Trwa remont chodnika przy ul. Wiśniowej. Wartośd robót: 13.974,27 zł. Wykonawca
ROMAX - Robert Pastwa.

 Zlecono wykonanie remontu nawierzchni placu przy pomniku 650-lecia Jasła wg nakazu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wartośd robót 24.552,58 zł.
Wykonawca: ROMAX - Robert Pastwa.
 Trwa przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz z miejscami postojowymi.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne
 16 kwietnia br. podpisana została umowa na „Sporządzenie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pomiędzy Zarządem Związku
a Wykonawcą: Pomorską Grupa Konsultingową z Bydgoszczy. Zakres projektu obejmuje
w szczególności: inwentaryzację źródeł emisji, stworzenie bazy danych, wykonanie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin, w tym Miasta Jasła oraz kompleksowego
opracowania dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Wartośd kontraktu wynosi
580 tys. zł. Projekt jest dofinansowany w 85% w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W nowej perspektywie finansowej „Plan gospodarki niskoemisyjnej” warunkuje możliwośd
ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięd
z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w tym odnawialnych źródeł energii.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr V/27/2015 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła
prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 18 - Gamrat i obręb Nr 13 Wądoły.
5 maja br. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz
Gminy Miasto Jasło prawa własności działki ewid. nr 12/39 położonej w Jaśle obręb Nr 18
– Gamrat oraz działki ewid. nr 204/6 położonej w Jaśle obręb Nr 13 – Wądoły.
 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXVI/581/2014 w sprawie zamiany nieruchomości
położonej w Jaśle Obręb Nr 16-Kaczorowy o powierzchni 0,2492 ha, obejmującej działkę
ewidencyjną nr 682/1 stanowiącą własnośd Miasta Jasła, na nieruchomośd położoną
w Jaśle Obręb Nr 6-Zachódo powierzchni 0,5180 ha obejmującą działki ewidencyjne
nr 647/6, 679 i 703/1 stanowiącą własnośd Mariusz Betleja. 14 maja br. zawarto akt
notarialny.
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Spotkania i wydarzenia
23 kwietnia – spotkanie z firmą PANGO ws. mobilnych płatności za postój w płatnych strefach
parkowania
kwiecieo/maj – spotkania robocze ws. organizacji uroczystości związanych z obchodami
25-lecia samorządu terytorialnego
24 kwietnia – Sopot, posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
24 kwietnia – Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaśle oraz wolontariusze z Centrum
Wolontariatu „Moc Wolontariatu” zorganizowali „Grę miejską”. Uczestnicy podczas gry mieli
możliwośd poznad historię miasta, postacie z nim związane, architekturę i walory
turystyczne miasta. Podobne przedsięwzięcie zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 4
- 6 maja br.
27 kwietnia – Sambor, spotkanie z władzami miasta w sprawie współpracy pomiędzy Jasłem
a miastem Sambor.
27 kwietnia – w jasielskiej szkole medycznej odbyły się uroczystośd upamiętnienia 75 rocznicę
śmierci mjr. Henryka Dobrzaoskiego „Hubala”.
28 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Siemacha
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Spotkania i wydarzenia

26 kwietnia- uroczysta inauguracja obchodów 650 - lecia nadania praw miejskich Jasłu
W Sanktuarium Św. Antoniego – Patrona Miasta Jasła odbyła się uroczysta Msza św. której
przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski. Następnie odbył się koncert muzyki poważnej
w wykonaniu artystów muzyków z zespołu Risonanza.
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Spotkania i wydarzenia

30 kwietnia - „650 lat Jasła – historia, tradycja i współczesnośd” – okolicznościowa sesja
naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle.
W wydarzeniu wzięli udział nie tylko słuchacze jasielskiego UTW. Na zaproszenie
organizatorów przyjechały delegacje wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z Podkarpacia. Wykład pt. „1365 – 2015, 650 lat Jasła” wygłosił Mariusz Świątek, historyk,
pracownik Muzeum Regionalnego w Jaśle. O „Roli Zakonów męskich w dziejach Jasła”
mówił Zdzisław Świstak, znany historyk i regionalista. Prelekcję pt. „Jasło współczesne”
przedstawił burmistrz Ryszard Pabian.
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Spotkania i wydarzenia

1 maja - IV edycja Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca.
Start odbył się w Święcanach. Rywalizacja przebiegała na dwóch dystansach: bieg główny
21 km, krótki 5 km. Meta biegu znajdowała się na terenie Skansenu Archeologicznego
Karpacka Troja.
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Spotkania i wydarzenia

3 maja - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczestnicy obchodów wzięli
udział w uroczystej Mszy św. na Rynku w Jaśle, a następnie w Miejscach Pamięci
Narodowej złożyli hołd Polskim Patriotom. W Parku Miejskim odbył się okolicznościowy
koncert.
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Spotkania i wydarzenia

5 maja - trzyosobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów jasielskich
wzięły udział w konkursie wiedzy o Grupie LOTOS – partnerze strategicznym projektu
edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, już drugi rok realizowanego przez Miasto
Jasło.
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Spotkania i wydarzenia
7 maja – w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu pn.
„Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki”, który realizowany jest na zlecenie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania omówiono
planowane działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta Jasła
w ramach „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki” oraz Planu Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeo Wodnych w Rzeszowie, BCE
Kraków Sp. z o.o., DHI Polska Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia
7 maja - 37. Ogólnopolski Turniej BRD
- finał powiatowy

W finale powiatowym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
wyłonieni w trakcie zmagao na etapie poszczególnych gmin regionu
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Spotkania i wydarzenia
7 maja - Lubaczów, VI Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
8 maja - obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystego apelu
uhonorowani zostali honorowi krwiodawcy.

11 maja- spotkanie z prezydentem P. Przytockimi i prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej J. Ficem.
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Spotkania i wydarzenia

11 maja -uroczyste odsłonięcie pomnika w formie obelisku z popiersiem Adama Loreta,
jaślanina, pierwszego naczelnego dyrektora polskich Lasów Paostwowych, odbyło się w Parku
Miejskim w Jaśle.
Pomnik powstał z inicjatywy społecznego komitetu złożonego z przedstawicieli samorządu
Jasła, leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Krośnie i Polskiego Towarzystwa
Leśnego Oddział w Krośnie.
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Spotkania i wydarzenia

12 maja - uroczyste wręczenie nagród w XXVI Turnieju Wiedzy o Jaśle. Organizatorem
konkursu corocznie jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
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Spotkania i wydarzenia
12 maja – spotkanie z przedstawicielami klubów piłki nożnej w sprawie współpracy
pomiędzy klubami
13 maja – Rzeszów, spotkanie z panią dyrektor M. Matczyoską ws . uzbrojenia strefy

13 maja – uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka 2015
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Spotkania i wydarzenia

13 maja – zawody szkół podstawowych w biegach przełajowych
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Spotkania i wydarzenia

14 maja – apel pamięci pod obeliskiem katyoskim. Piąta rocznica zasadzenia 16 dębów
katyoskich przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
45

Spotkania i wydarzenia

15 maja – 5 Majowa Noc w JDK
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Spotkania i wydarzenia

16 maja – Noc Muzeów
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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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