Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 22 stycznia do 23 lutego
2015 roku

1

Plan sprawozdania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarządzenia Burmistrza
Zadania realizowane
Inwestycje i remonty
Fundusze Zewnętrzne
Ważne informacje
Spotkania i wydarzenia

2

Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/12/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. obchodów jubileuszu 650-lecia
nadania praw miejskich dla Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr IV/13/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2015 r.
Zarządzenie Nr IV/14/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr IV/15/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: planu finansowego zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadao zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/16/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięd
o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji
celowej z budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
Zarządzenie Nr IV/17/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 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/18/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadao wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/19/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury.
Zarządzenie Nr IV/20/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Nr IV/22/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie: wyborów do Rady Seniorów Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr IV/23/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania Animatora Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji ds. przyjęcia depozytu sądowego- pieniędzy
polskich i wyrobów ze złota spisanych w dniu 28 sierpnia 2013 r. przez Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Pawła Sojkę sygn. akt KM 1193/13.
Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż działki ewid: nr 2624/2 położonej w Jaśle,
obręb 23- Warzyce, nr 2624/3 położonej w Jaśle, obręb 23- Warzyce.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lutego 2015 r.
sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika
Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem szaletów miejskich w Jaśle.
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lutego 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 „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi kultury”
oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej ds. niszczenia nieaktualnych
pieczęci używanych przez Urząd Miasta w Jaśle.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Współpraca zagraniczna
• Wydział przygotował wyjazd zespołu UKS MOSiR
Jasło na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
w Samborze. Podczas wizyty odbyło się spotkanie
w Urzędzie Miasta Sambora, w trakcie którego
dyskutowano o kontynuowaniu
i rozszerzeniu współpracy pomiędzy naszymi
miastami.

• We współpracy z Stowarzyszeniem Euroregion
Karpacki Polska Wydział przygotował prezentację
Miasta Jasła podczas Międzynarodowych Targów
Turystycznych ITF SLOVAKIATOUR, które co roku
odbywają się w Centrum Wystawienniczym
Incheba Expo w Bratysławie. Tegoroczne targi
odbyły się w dniach 29.01.- 1.02.2015 roku.
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Zadania realizowane
Działania proinwestycyjne

• Decyzją Rady Ministrów z dnia 3.02.2105 r. należące do miasta tereny inwestycyjne
(o łącznej powierzchni 2,97 ha) położone w Strefie Aktywności Gospodarczej JasłoWarzyce zostały włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Wisłosan. Wniosek w powyższej sprawie został złożony w marcu 2014 r. Miejskie działki
zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Mebli Grupy Nowy Styl. Tym samym
atrakcyjnośd naszych terenów inwestycyjnych znacząco wzrosła.
• Opracowano materiały do prezentacji przez okres 12 miesięcy miejskich ofert
inwestycyjnych na portalu poświęconym promocji terenów inwestycyjnych www.investingpoland.eu. Poprzez zakupienie konta użytkownika uzyskamy możliwośd
samodzielnego korygowania i uzupełniania swoich ofert. Na powyższym portalu
wyszukiwanie terenów inwestycyjnych odbywa się za pomocą interaktywnej mapy Polski
lub tradycyjnej wyszukiwarki, opartej na danych zawartych w ofertach.
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Zadania realizowane
Wydział Planowania Przestrzennego
• 4 lutego br.– zakooczenie etapu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
„WARZYCE II – Nr 42”,
• 9 lutego br. – skierowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” do opiniowania
i uzgodnieo,
• 16 lutego br. – wysłanie zawiadomieo o przystąpieniu do sporządzenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
dla obszaru „Kotlina – I.
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Zadania realizowane
Wydział Ochrony Środowiska
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
prowadzenie akcji sokolniczej na terenie Ogrodu Jordanowskiego i Parku
Miejskiego.
- na podstawie decyzji dendrologicznej wydział otrzymał zezwolenie i zlecił
wycinkę 36 sztuk drzew na terenie Parku Miejskiego.
- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa istniejącej nad rzeką Wisłoką, w ciągu ul. Gądki w Jaśle kładki
pieszej z przeznaczeniem na kładkę drogową (obecnie dokumentacja
opiniowana przez RDOŚ Rzeszów).
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Zadania realizowane
Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych
 Przyznano dotacje celowe do zadao realizowanych przez kluby sportowe.
Dotacje celowe na realizację przedsięwzięd o charakterze sportowym. Dotację
otrzymało 14 klubów sportowych na realizację 16 przedsięwzięd.
W ramach dotacji realizowane będą zadania w niżej wymienionych dyscyplinach:
- piłka nożna
- łączna dotacja 279 tys. zł,
- piłka siatkowa
- łączna dotacja 158 tys. zł,
- sporty walki
- łączna dotacja 79 tys. zł,
- pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo) - łączna dotacja
34 tys. zł.
Wydział Oświaty
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 lutego br. powołany został
Animator Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Została nim Ilona Dranka. Zadaniem
animatora jest: doradztwo i pomoc w działalności Rady, merytoryczne wsparcie oraz
dbałośd o właściwe warunki działalności Rady.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty


Uzyskano pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych
z ogrzewaniem budynku Domu Ludowego w Żółkowie.
 Przygotowanie zakresu robót do przetargu na bieżące remonty ulic.
 Uzgadnianie zakresu robót remontowych dla poszczególnych Osiedli w oparciu o pisma
Przewodniczących Zarządów Osiedli.
 Wydano 25 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz
na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Uzupełniono kliocem ubytki w nawierzchni ul. Cichej i ul. Kolejowej.
 Usunięto drewniane domki z płyty Rynku.
 Usunięto zagrożenie od odpadających elementów kamiennych muru oporowego przy
ul. Wałowej poprzez zabezpieczenie siatką.
 Zlecono wykonanie okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów technicznych ulic
miejskich i mostów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 Przeniesienie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynków przy
ul. Kościuszki i Czackiego.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne
 Projekt pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle” decyzją Zarządu
Województwa Podkarpackiego został wpisany na listę przedsięwzięd wybranych do
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych na lata 2007-2013.
W najbliższym czasie będą przygotowywane dokumenty do podpisania preumowy,
a następnie umowy dla przedsięwzięcia. Wartośd projektu 5 610 061 zł. Wartośd
dofinansowania 3 806 358,32 zł. Termin realizacji zadania: listopad 2015.
 W związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury
w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, partnerzy projektu, tj. Miasto Jasło, Miasto
Liptowski Mikulasz oraz Jasielski Dom Kultury zawarli w dniu 10.02.2015 r. umowę
partnerską. W dniu 02.02.2015 r. Jasielski Dom Kultury ogłosił przetarg na roboty
budowlane dot. przebudowy budynku JDK. Otwarcie ofert zaplanowano na
25.02.2015 r. W dniu 18.02.2015 r. nastąpiło również otwarcie ofert w ramach
przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru dla ww. zadania. Trwa ocena ofert.
Rozpoczęła się przeprowadzka Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
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Fundusze Zewnętrzne
Siedziba JDK na czas rozbudowy i przebudowy mieścid się będzie w Kinie Syrena
oraz przy ul. Modrzejewskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zlokalizowana będzie w lokalach:
- przy ul. Kościuszki 47 (Czytelnia Główna, Centrum Informacji Lokalnej oraz Dział
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów),
- przy ul. Kościuszki 30 (Sekretariat, dyrektor, administracja, księgowośd)
- przy ul. Czackiego w Gimnazjum nr 1 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla
Dzieci)
Ponadto, trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie, które
zaplanowano na przełom lutego i marca br.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
25 stycznia – Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Jasła.
Rozrywki odbyły się w hali sportowej
przy Gimnazjum nr 1. W rozgrywkach
wzięło udział osiem drużyn
reprezentujących województwo
podkarpackie i małopolskie.
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Spotkania i wydarzenia

26 stycznia – paostwo Elżbieta i Tadeusz Śliwowie z Jasła zostali uhonorowani srebrnym
medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Ich trzej synowie Jarosław, Mariusz i Janusz
pełnili nienaganną czynną służbę wojskową. Medal przyznany przez Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka wręczył paostwu Śliwom ppłk Andrzej Nykiel, Wojskowy
Komendant Uzupełnieo w Jaśle wraz z Ryszardem Pabianem, burmistrzem Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

26 stycznia – uroczystośd nadania imienia wicemarszałka
Sejmu Stanisława Zająca Małej Auli Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Tablicę upamiętniającą osobę Stanisława
Zająca, którą poświęcił ksiądz biskup Kazimierz Górny,
odsłoniła żona Alicja Zając. W uroczystości uczestniczył
burmistrz Ryszard Pabian.
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Spotkania i wydarzenia

26 stycznia - uroczyste
podsumowanie i wręczenie
nagród w konkursie
fotograficznym Jasło Moje
Miasto zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Miłośników
Jasła i Regionu Jasielskiego.

styczeo/ luty - spotkania w sprawie organizacji obchodów 650-lecia miasta Jasła
styczeo/luty - spotkania w sprawie rozbudowy JDK
28 stycznia - spotkanie z mieszkaocami ws. rozbudowy ul. Kolejowej
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Spotkania i wydarzenia

30 stycznia - I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Młodzieżowa Rada ma charakter
konsultacyjno-doradczy. Głównym celem jej działania jest kształtowanie postaw
obywatelskich młodzieży, włączanie uczniów i absolwentów jasielskich gimnazjów do
współpracy z organami samorządu lokalnego. W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła
I kadencji weszło 18 uczniów i absolwentów jasielskich szkół.
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Spotkania i wydarzenia

31 stycznia - ruszył Praktyczny Kurs Winiarstwa, sztandarowy projekt Podkarpackiej
Akademii Wina w Jaśle, której założycielem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Winiarstwa "Galicja Vitis". Partnerem Podkarpackiej Akademii Wina jest Miasto Jasło.
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Spotkania i wydarzenia

1 lutego - Chyrowa
Inauguracyjna edycja ligi sportowej Zimowe Wyzwanie. Uczestnicy rywalizowali w Biegu
Górskim na dystansie 12 kilometrów z 418 metrami przewyższenia. Zawody odbyły się pod
patronatem Burmistrza Miasta Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

3 lutego - spotkanie z zastępcą dyrektora Lasów Paostwowych panem Markiem Mareckim
3 lutego - spotkanie z przewodniczącymi osiedli
5 lutego - Krosno, spotkanie z firmą Refunda ws. planu transportowego dla obszaru
krośnieosko-jasielskiego
luty - spotkania w sprawie porządku i czystości w mieście
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Spotkania i wydarzenia

7 lutego - II Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. Turniej rozegrano w kategorii kobiet,
mężczyzn oraz juniorów. Uczestniczyło w nim 46 osób. Turniej przeprowadzono w Szkole
Podstawowej Nr 10 w Jaśle, a głównym organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy SPIN
Jasło.
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Spotkania i wydarzenia
8 lutego - Referendum ws. Straży Miejskiej
W referendum wzięło udział 6121 osób. Uprawnionych do głosowania było 30 193 osoby,
w referendum wzięło więc udział mniej niż 30 proc. uprawnionych do głosowania. Frekwencja
wyniosła 20,27 proc. W związku z powyższym – na podstawie art. 55 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz.706) referendum jest
nieważne.
Liczba głosów ważnych za likwidacją Straży Miejskiej – 5708, liczba głosów przeciwko
likwidacji 372.
9 lutego - spotkanie w z panią wicemarszałek Marią Kurowską i dyr. Andrzejem Kuligiem
w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
10 lutego - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego: wybór przewodniczącego
Konwentu oraz omówienie spraw związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej
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Spotkania i wydarzenia
W związku z 650. rocznicą nadania Jasłu
praw miejskich oraz 50. lecia działalności
Stowarzyszenia Miłośników Jasła i
Regionu Jasielskiego, zorganizowano
Wieczór Jasielski w Warszawie.

4 lutego - Dom Spotkao z Historią
Wieczór
jasielski
w
Warszawie.
Organizator SMJi RJ oraz Burmistrz Jasła

W spotkaniu wzięli udział m.in.: poseł na
Sejm RP Bogdan Rzooca, przedstawiciele
RMJ Lech Polak i Michał Rybka, a także
Zbigniew Skrudlik, Honorowy Obywatel
Miasta Jasła, którego wystąpienie było
jednym z punktów spotkania.
Podczas Wieczoru Wiesław Hap, prezes
SMJiRJ wygłosił prelekcję połączoną z
prezentacją multimedialną: „Krótki zarys
dziejów Jasła, jego zniszczenie w 1944 r.
i odbudowa”.
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Spotkania i wydarzenia
10 lutego - spotkanie z ojcem Koziołem w sprawie planowanych uroczystości
10 lutego - Walne Zgromadzenie – TBS- ABK
10 lutego - spotkanie
ws. Rady Seniorów

z organizacjami reprezentującymi środowiska osób starszych

12 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski
Udział w spotkaniu, którego celem było powołanie wspólnego zespołu ds. optymalizacji
i koordynacji rozkładów jazdy pociągów w celu maksymalnego dostosowania oferty
przewozowej do potrzeb podróżnych. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele
Operatora- Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.- Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, PKP PLK
S.A. – Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, związki zawodowe oraz przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego
13 lutego - spotkanie z Zarządem Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego "IKAR"
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Spotkania i wydarzenia

13 lutego – Wojewódzkie Święto Służb Więziennych. Uroczystości rozpoczęła msza św.
koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej bpa Jana
Wątroby w jasielskiej kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy
uczestnicy uroczystości zebrali się w Jasielskim Domu Kultury. Święto było doskonałą
okazją do wręczenia kilkudziesięciu funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie
służbowe oraz wyróżnieo, odznak i odznaczeo, a także do podziękowania osobom
33
i instytucjom na co dzieo współpracującym ze służbami więziennym.

Spotkania i wydarzenia
15 lutego – spotkanie z jasielskimi sportowcami, którzy zostali wytypowaniu do udziału
w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Podkarpackiego Trójmiasta: Jasła, Krosna
i Sanoka.
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Spotkania i wydarzenia

17 lutego - posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego i Zarządu
Powiatu w Jaśle. Przedmiotem posiedzenia było omówienie nowych zadao nałożonych na
poszczególne samorządy ustawa z dnia 16.12 2010 r. o transporcie drogowym.
18 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, spotkanie zespołu roboczego poświęcone linii
kolejowej nr 106 Rzeszów- Jasło

19 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, zebranie wójtów i burmistrzów Komitetu
Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013. Burmistrz Ryszard Pabian objął funkcję stałego zastępcy członka
Komitetu z obszaru III (częśd południowa województwa).
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Spotkania i wydarzenia

20 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski spotkanie z ministrem W. Węgrzynem
dotyczące Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
20 lutego - spotkanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
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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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