Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 20 lipca do 31 sierpnia
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/103/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie:
przekazania ruchomości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Zarządzenie Nr IV/104/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 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.
Zarządzenie Nr IV/105/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany
zarządzenie nr IV/94/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopieo nauczyciela
mianowanego zatrudnionych w przedszkolach, gimnazjach i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło.
Zarządzenie Nr IV/106/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 sierpnia 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

4

Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/107/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie:
ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016.
 Zarządzenie Nr IV/108/2015 Burmistrza Miasta Jasła z 6 sierpnia 2015 r.
ustanowienia koordynatora gminnego w Mieście Jaśle.

w sprawie:

 Zarządzenie Nr IV/109/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 Zarządzenie Nr IV/110/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/111/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania operatorów informatycznych obsługo obwodowych komisji do spraw referendum.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/112/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie:
utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Miasto Jasło
oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 Zarządzenie Nr IV/113/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 sierpnia 2015 r. dt. informacja
z wykonania budżetu miasta Jasła z I półrocze 2015 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: powołania
komisji do odbioru dokumentacji technicznej „Podkarpackiego Centrum Sportów Walki”.
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 sierpnia 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
„Wspólny zakup energii elektrycznej” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę drogi KDZ 3 wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami - Częśd I” oraz do badania i oceny
ofert.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora
programu polityki zdrowotnej na 2015 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób
z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia.
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Ważne informacje
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Ważne informacje
Oszczędności w zakupie energii elektrycznej
Ponad 300 tys. zł rocznie zaoszczędzi Urząd Miasta w Jaśle w latach 2016-2017
z tytułu zakupu energii elektrycznej zużywanej przez podległe jednostki i spółki. Urząd
Miasta Jasła w imieniu kilku gmin, spółek i przedsiębiorstw ogłosił przetarg publiczny
na dostawę energii w latach 2016-2017. Cała grupa zaoszczędzi ponad 800 tys. zł
rocznie. W rozstrzygniętym w sierpniu przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
PGE Obrót S.A.
Do wspólnego grupowego zakupu przekonały się sąsiadujące gminy Kołaczyce
i Tarnowiec oraz miejscowe przedsiębiorstwa produkcyjne m.in. JAFAR S.A.,
Vortumnus Sp. z o.o., Trans-Wiert Sp z o.o., Zakłady Tworzyw Sztucznych Marek
Wojtunik, Ligra Grzegorz Schabioski, Dzięki pozyskaniu kolejnych partnerów,
zamówiony wolumen energii wzrósł prawie 10-krotnie w stosunku do poprzedniego
przetargu, a to miało znaczący wpływ na uzyskanie korzystnej ceny.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

SPORT
 19 sierpnia - zawody pływackie na basenie odkrytym MOSiR
35 zawodników wzięło udział w zawodach pływackich na basenie otwartym MOSiR w Jaśle.
Zwycięzcy w sześciu kategoriach otrzymali dyplomy, puchary oraz medale. Na organizację
zawodów przeznaczono 1.000 zł.
 Wsparto szkolenie sportowe zawodników Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego
finansując wyjazdy na mecze sparingowe w Gorlicach, Pilźnie i Ropczycach. Koszt wsparcia
1.200 zł.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr VII/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste obejmującej działkę nr
ewid. 1358/7 położoną w Jaśle, obręb Nr 8-Centrum stanowiącą własnośd Gminy
Miasto Jasło na rzecz dotychczasowego wieczystego użytkownika. 14.08.2015 r.
zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 3337/2015.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LIV/518/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr
5 Hankówka. W dniu 11.08.2015 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 4538/2015.
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Inwestycje i remonty

 Dokonano odbioru koocowego zadania: Przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz
z miejscami postojowymi. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław
Wronkowicz. Wartośd robót: 234 800, 60 zł.
 Wydano 18 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz na
wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Wyłoniono wykonawcę robót na odbudowę uszkodzonego fragmentu kamiennego muru
oporowego przy ul. Wałowej: WOD-BUD Śleziak Sp. j. na kwotę 69 543,09 zł, przekazano plac
budowy i rozpoczęto realizację przedsięwzięcia.
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Inwestycje i remonty

Wykonano nawierzchnię asfaltowa na ul. bocznej od ul. Żeromskiego. Wykonawca:
Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka. Wartośd robót: 47 232,00 zł.
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Inwestycje i remonty
Rozstrzygnięto przetarg na remont nawierzchni ulic osiedlowych dla 13 odcinków ulic:
-ul. boczna od ul. Lwowskiej,
-ul. boczna od ul. Basztowej
-ul. boczna od ul. Lenartowicza,
-ul. boczna od ul. Krasioskiego,
-ul. boczna od ul. 17-go Stycznia,
-ul. boczna od ul. Rafineryjnej,
-ul. boczna od ul. Starowiejskiej,
-ul. Konarskiego,
-ul. Kaczorowy,
-ul. Naftowa,
-ul. Bolesława Prusa,
-ul. Starowiejska,
-ul. boczna od ul. Podzamcze.
Łączna wartośd robót: 354 200, 64 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

--
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Inwestycje i remonty

Wykonano przebudowę ul. Cichej
w Jaśle - I etap. Wartośd robót: 55 174,11 zł.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych.
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Inwestycje i remonty

 ul. Towarowa
 Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Towarowej w Jaśle. Wartośd robót: 86 976,82 zł.
Wykonawca: ROMAX Jasło - Robert Pastwa.
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Inwestycje i remonty
 Wykonano remonty nawierzchni ulic osiedlowych:
- ul. Nadbrzeżna - za kwotę 22 109,86 zł,
- ul. boczna Mickiewicza /za SKAT-POLEM/ - za kwotę 45 137,31 zł,
- ul. boczna Mickiewicza /przy Domu Ludowym/ - za kwotę 8 686,88 zł,
- ul. boczna Mickiewicza /Osiedle Gamrat/ - za kwotę 37 660,14 zł,
- ul. boczna od ul. Okrężnej /Osiedle Krajowice/ - za kwotę 6 577,43 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

 ul. boczna Mickiewicza /za SKAT-POLEM/
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Inwestycje i remonty

 ul. boczna Mickiewicza /Osiedle Gamrat/
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Inwestycje i remonty

 ul. boczna Mickiewicza /przy Domu Ludowym/
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Inwestycje i remonty

 Porządkowanie głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta mechaniczne
i chemiczne zwalczanie chwastów, zbieranie śmieci.

 Prace pielęgnacyjne terenów zielonych – koszenie traw, przycinanie żywopłotów na
działkach nie objętych kompleksowym utrzymaniem przez firmy zewnętrzne.
 Bieżące utrzymanie placów zabaw przy
posiadają obrzeży lub krawężników.

oraz

koszenie poboczy

ulic, które nie

 Utrzymanie rowów melioracyjnych będących w zarządzie Miasta Jasła.
 Zawarto umowę na przebudowę schodów terenowych i rozpoczęto roboty przy ul. Stromej.
Wykonawca: ROMAX Jasło- Robert Pastwa. Wartośd robót: 146 999,27 zł. Termin wykonania:
do 31.10.2015 r.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
23 lipca - Miasto Lubartów w województwie lubelskim opracowuje „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej”. Jako jeden z elementów projektu zaplanowano wizytę studyjną
w mieście, które prowadzi działania ukierunkowane na poprawę efektywności
energetycznej i wypracowało rozwiązania, które mogą stanowid wzorzec dla
innych samorządów. Firma opracowująca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Lubartowa poprosiła Stowarzyszenie Gmin Polska Sied „Energie Cités", jako
organizację współpracującą z takimi gminami o wskazanie gminy, która mogłaby
zorganizowad spotkanie. W efekcie 23 lipca b.r. delegacja pracowników UM w
Lubartowie odwiedziła Jasło. W ramach wizyty zaprezentowano m.in. rozwiązania
poprawiające efektywnośd energetyczną zrealizowane: w Miejskiej Oczyszczani
Ścieków - MPGK Sp. z o o., krytej pływalni MOSiR oraz system sterowania
oświetleniem ulicznym.
23,30 lipca - spotkania zespołu ds. rewitalizacji
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Spotkania i wydarzenia

24 lipca - Liptovsky Mikulas, udział w Festiwalu Jazzowym, realizowanym jako jedno z działao w
ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę
infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptovkim Mikulaszu.
24 lipca - Sarospatak, wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu (współpraca zagraniczna)
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Spotkania i wydarzenia

28 lipca - Rzeszów, spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
28 lipca - spotkanie osiedlowe na os. Kaczorowy
29 lipca - Centrum Projektu Rewitalizacji , spotkanie ws. rewitalizacji
31 lipca - spotkanie z władzami Tarnowskiej Szkoły Wyższej

28

Spotkania i wydarzenia

1 sierpnia- ruszyła akcja społeczna www.kochamkolej.pl, do której propagowania włączyły się
władze samorządowe Jasła. Szynobusem, jadącym z Jasła do Komaoczy w trasę wyjechało
kilkadziesiąt osób, wśród których byli: wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria
Kurowska i Burmistrz Jasła Ryszard Pabian.
Pociągi z Jasła do Komaoczy będą kursowad do kooca września br.
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Spotkania i wydarzenia

2 sierpnia 4 sierpnia 5 sierpnia 6 sierpnia -

uroczyste obchody 650- lecia parafii i miejscowości Osiek Jasielski
Rzeszów, Urząd Marszałkowski- spotkanie w sprawie planu gospodarki odpadami
spotkanie z przewodniczącymi osiedli
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego (spotkanie dotyczące
zajęcia stanowiska przez gminy powiatu jasielskiego dotyczące zmiany
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
7-9 sierpnia - Hodonin, wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu
na Święto św. Wawrzyoca
9 sierpnia - 72 rocznica zdobycia jasielskiego więzienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w kościele OO. Franciszkanów uczestnicy przeszli pod pomnik AK. Na miejscu
odczytano uroczysty apel pamięci. Uroczystośd odbywała się w asyście strzelców
Związku Strzeleckiego "Strzelec" z Trzcinicy.
12 Sierpnia - spotkanie z zarządem Związku Emerytów
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Spotkania i wydarzenia

13 sierpnia - Wystawa zbiorów Jasielskich Numizmatyków z okazji 650 - lecia Jasła. Eksponaty
pochodzą ze zbiorów kolekcjonerów zrzeszonych w założonym 42 lata temu Kole Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle. W Urzędzie Miasta będą prezentowane do 11
września br. Później wystawa będzie pokazywana kolejno w dwóch instytucjach finansowych na
terenie miasta, a na zakooczenie – od 16 listopada do 18 grudnia br. – zostanie udostępniona
zwiedzającym w Jasielskim Domu Kultury.
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Spotkania i wydarzenia

15 sierpnia - miejskie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w związku z 95. rocznicą
Bitwy Warszawskiej. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele OO. Franciszkanów, po
czym uczestnicy udali się do Parku Miejskiego. Nad płytą Grobu Nieznanego Żołnierza
odczytany został Apel Pamięci Oręża Polskiego i złożono kwiaty na Grobie Nieznanego
Żołnierza.
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Spotkania i wydarzenia

16 sierpnia - IV Memoriał Kawalerski im. H. Dobrzaoskiego „Hubala”, który z okazji 650 lecia
nadania praw miejskich Jasłu, przybrał w tym roku charakter rycerski.
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Zadania realizowane

18-22 sierpnia- Międzynarodowy Festiwal
Folkloru w Mako. Miasto Jasło reprezentował
Zespół Pieśni i Taoca „Jaślanie”. Trzeciego dnia
odbyły się warsztaty na terenie Muzeum Józefa
Attili, podczas których zespół uczył
obcokrajowców naszych ludowych taoców.

34

Spotkania i wydarzenia

21 sierpnia - mecz piłkarski pomiędzy drużynami Urzędu Miasta w Jaśle, a K.S Hankówka.
Okazją do zorganizowania meczu były obchody jubileuszu 650 – lecia nadania Jasłu praw
miejskich
21-22 sierpnia - Vranov, wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu na Dni Miasta
Vranova
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Spotkania i wydarzenia

21 sierpnia – AeroPiknik. Pokaz repliki pierwszego na świecie balonu przygotowany został przez
Lotniczą Ekspedycję Historyczną, grupę balonistów powołaną przez Marka Roleskiego.
AeroPiknik zorganizowany został na zakooczenie programu „Trener Osiedlowy” w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
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Spotkania i wydarzenia

21 sierpnia - na jasielskim rynku odbył się pokazy walk i uzbrojenia wczesnośredniowiecznych
wojów. Wojowie zaprezentowali się jasielskiej publiczności w ramach V Karpackiego Festiwalu
Archeologicznego Dwa Oblicza, który trwał od 21 do 23 sierpnia na terenie Skansenu
Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Wręczenie nagród, które ufundowało Miasto
odbyło się 23 sierpnia.
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22 sierpnia - Miasto było organizatorem mistrzostw Polski BMX w jeździe indywidualnej na czas,
zawodów Pucharu Polski BMX oraz zawodów dla amatorów BMX. W zawodach łącznie
wystartowało ponad 70 zawodników z 10 klubów z Polski m.in. z Wadowic, Warszawy, Lublina,
Poznania, Rybnika. Po raz pierwszy zawody organizowane były z użyciem własnej bramki
startowej zakupionej w ubiegłym roku. Na organizację zawodów przeznaczono 9 tys. zł.
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22 sierpnia - udział w konferencji - X Rocznica Beatyfikacji Księdza Władysława Findysza
22-23 sierpnia - Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Miasta Jasła zorganizowany został przy
współpracy z jasielskim Stowarzyszeniem Miłośników Tenisa Ziemnego. Turniej rozegrano
w 3 kategoriach i wystartowało w nim ponad 70 osób. Na organizację turnieju przeznaczono
1.500 zł.
23 sierpnia - Tarnowiec, udział w Powiatowym Święcie Plonów (Lato z Kulturą Powiatu
Jasielskiego)
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Spotkania i wydarzenia

23-24 sierpnia - w Winnicy Dwie Granice odbył się organizowany przez Jasielskie
Stowarzyszenie Winiarzy i Stowarzyszenia Sommelierów Polskich II Konkurs Polskich Win.
Partnerem Konkursu było Miasto Jasło.
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Spotkania i wydarzenia

23 sierpnia - charytatywny mecz na rzecz Damiana Słowika. W pokazowych meczach
wystąpiły drużyny „Oldboys” Jasło, oldbojów LKS Skołyszyn oraz „ Reszty świata” w której
zagrają między innymi: Mirosław Słowik (ojciec Damiana), radni MJ, pracownicy UMJ,
trenerzy i byli zawodnicy jasielskich klubów oraz chętni oldboje.
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Spotkania i wydarzenia

24 sierpnia – rozdanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego pięciorgu nauczycielom
szkół podstawowych i gimnazjum.
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Spotkania i wydarzenia

25 sierpnia – spotkanie z zarządem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
w sprawie organizacji jubileuszu tego stowarzyszenia.

27 sierpnia – Dni Miasta Bardejova (Jarmark) wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu
28 sierpnia – zakooczenie programu trener osiedlowy, który realizowany był przez okres
wakacyjny na dziesięciu jasielskich osiedlach. Dzieci i młodzież w zajęciach uczestniczyły
bezpłatnie.
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Spotkania i wydarzenia

28 -29 sierpnia – W jubileuszowym - X Konwencie Polskich Winiarzy w Jaśle wzięło udział 180
osób, reprezentujących 70 polskich winnic oraz zainteresowanych polskim rynkiem
winiarskim firm branżowych. Konwent zorganizowała Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Winiarstwa „Galicja Vitis”, jego partnerami są: Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia i Miasto
Jasło, a patronem honorowym - Marszałek Województwa Podkarpackiego.
29 sierpnia – udział przedstawicieli jasielskiego samorządu w Dniach Miasta Trebisova
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Spotkania i wydarzenia

29 sierpnia – podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Jasłem i ukraioskim Samborem
Miasta poprzez zawarcie tej umowy deklarują wolę wspierania się i współpracy w zakresie
życia gospodarczego, kulturalnego i sportowego. Przejawami współpracy, będą
w szczególności działania w dziedzinach: gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświaty,
społecznej i sportowej. Współpraca transgraniczna będzie realizowana w szczególności
poprzez wspólne przygotowywanie i realizację przez strony Umowy Partnerskiej projektów
transgranicznych.
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Spotkania i wydarzenia

29 i 30 sierpnia – X Międzynarodowe Dni
Wina w Jaśle, Międzynarodowy
Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła
w Jaśle. Spotkania z Kulturą Europejską.
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Spotkania i wydarzenia

cd.
29 i 30 sierpnia – X
Międzynarodowe Dni Wina
w Jaśle
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Spotkania i wydarzenia

cd.
29 i 30 sierpnia – X
Międzynarodowe Dni
Wina w Jaśle
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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

49

