Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 22 czerwca do 20 lipca
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/88/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/89/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: planu
kontroli podatkowej na II półrocze 2015 r.

 Zarządzenie Nr IV/90/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014 gminnej instytucji kultury:
Muzeum Regionalnego w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/91/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznych sprawozdań za rok 2014 miej instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr IV/92/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014 gminnej instytucji kultury:
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Jasielskiego Domu Kultury

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/93/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r.

 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 stopień
nauczyciela mianowanego zatrudnionych w przedszkolach, gimnazjach i szkołach, dla których
organem prowadzącym jest miasto Jasło.
 Zarządzenie Nr IV/95/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej.
 Zarządzenie Nr IV/96/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie: podziału
środków na stypendia w 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/97/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie:
utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/98/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie:
powołania zespołu ds. rewitalizacji.
 Zarządzenie Nr IV/99/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany
budżetu miasta Jasła na 2015. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr IV/100/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie:
przekazania książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
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Ważne informacje

7

Ważne informacje
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu ubrań strażackich
i rękawic specjalnych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Zarząd WFOŚiGW przyznał dla Miasta Jasła dotację w wysokości 15 tys. zł.
Łączna wartość planowanego zakupu wynosi 19 tys. 750 zł. Dofinansowanie może wynieść do
80 % całości zadania jednak nie więcej niż 15 tys. zł.

Kalkulacja kosztów :
dofinansowanie WFOŚiGW:
wkład własny Miasta Jasła:

15 000,00 zł (76 %)
4 750,00 zł (24 %)

Przewidywany okres realizacji i rozliczenia zadania: 31.08.2015 r.
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Ważne informacje
 Kolej na BIESZCZADY
Na wniosek Organizatora Przewozów tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego od 1 sierpnia do 27 września br. zostanie wznowiony ruch pociągów
regionalnych na odcinku linii nr 107 Zagórz – Komańcza. Pociągi pojadą w weekendy (soboty i
niedziele) w relacji:

Jasło odjazd 7:00 - Krosno 7.32 - Zagórz 8.40 - Komańcza przyjazd 9:31
Komańcza odjazd 16:10 - Zagórz 17.01 - Krosno 18.08 - Jasło przyjazd 18:40.
Rozkład jazdy pociągów został ustalony podczas prac zespołu powołanego przez Marszałka
Województwa - w skład tego zespołu wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
samorządów lokalnych, Przewozów Regionalnych, Zakładu Linii Kolejowych, oraz strona
społeczna – związki zawodowe.
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Zadania realizowane

10

Zadania realizowane
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 W związku z narastającym problemem związanym z zagrożeniem wywołanym przez
barszcz Sosnowskiego przesłano do przewodniczących Zarządu Osiedli pismo,
w którym przedstawiono informacje na temat tej groźnej dla zdrowia ludzi i zwierząt
rośliny. Przesłano również informacje o postępowaniu w wypadku kontaktu z tą
rośliną.
Stwierdzono 10 stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Jasła i wszystkie
zostały zlikwidowane. Na bieżąco prowadzony jest monitoring miejsc, w których
mogą pojawić się te rośliny.
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Zadania realizowane
SPORT

 24 czerwca - Międzynarodowe Mistrzostwa Jasła w Pływaniu
W zawodach wzięło udział 110 osób (również ze Słowacji). Rozdano 135 medali
12 pucharów i statuetek. Miasto wsparło zawody kwotą 2.000 zł z przeznaczeniem
na nagrody dla uczestników. Zawody zostały zorganizowane we współpracy z
Klubem Sportowym SPEED Jasło.
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Zadania realizowane
 4-5 lipca Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci i Młodzieży oraz Turniej tenisa
Ziemnego dla Dorosłych
W turnieju, który zorganizowany został na kortach MOSiR-u, wystartowało łącznie
32 zawodników. Na organizację turniejów przeznaczono kwotę 2 000 zł.
 11-12 lipca finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zawodach jeździeckich
na dużych koniach
Miasto Jasło było współorganizatorem wyjazdu jasielskiej juniorki Karoliny
Myśliwiec. Zawodniczka na zawodach w Poczerninie zajęła 24 miejsce. Wsparcie
finansowe ze strony Miasta Jasła wyniosło 800 zł.

13

Fundusze zewnętrzne
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Fundusze zwenętrzne
 Projekt pn. „Rozwój kultury karpackich miast Humenne oraz Jasło” uzyskał
pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Obecnie trwa procedura związana
z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Liderem Projektu jest Miejskie
Centrum Kultury w Humennem, a partnerem Jasielski Dom Kultury.
Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Domu Kultury
w Humennem oraz Kina (przy ul. Sokoła) w Jaśle, a także organizacja cyklu
wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy.
Wartość projektu:
1 120 807, 43 euro
Dofinansowanie:
860 051,45 euro.
Wartość projektu JDK:
620 807,87 euro
Dofinansowanie dla JDK: 435 051,82 euro
Termin realizacji jest uzgadniany przez Lidera projektu z Instytucją Wdrażającą, nie
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może być jednak dłuższy niż listopad br.

Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty

Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Mikołaja Reja (I etap). Wartość robót: 11 950,00 zł.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński.
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Inwestycje i remonty

Wykonano remont chodnika przy ul. bocznej Baczyńskiego (za wieżowcami) wartość robót:
12 278,40 zł. Wykonawca: ROMAX Jasło - Robert Pastwa.
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Inwestycje i remonty
 Wykonano remont nawierzchni około 50 odcinków ulic miejskich emulsją asfaltową.
Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Liszka, wartość robót: 34 440 zł.
 Zawarto umowę na przebudowę chodnika przy ul. Towarowej w Jaśle. Wartość robót:
86 976,82 zł. Wykonawca: ROMAX Jasło - Robert Pastwa.
Termin zakończenia robót: do 15.08.2015 r.
 Zawarto umowę na przebudowę ul. Cichej w Jaśle - I etap.
Wartość robót: 55 174,11 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
Sp. z o.o. w Jaśle. Termin zakończenia robót: do 31.08.2015 r.
 Zawarto umowy na remont nawierzchni ulic osiedlowych:
- ul. Nadbrzeżna
- ul. boczna Mickiewicza /za SKAT-POLEM
- ul. boczna Mickiewicza /przy Domu Ludowym
- ul. boczna Mickiewicza /Osiedle Gamrat
- ul. boczna od ul. Okrężnej /Osiedle Krajowice
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Inwestycje i remonty
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Zawarto umowy z projektantami na wykonanie projektów oświetlenia następujących ulic
miejskich:
- ul. Gołębia za kwotę - 2 750 zł brutto
- ul. Dolna - 2 350 zł brutto
 Zlecono opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania p.n. Kanalizacja deszczowa
dla części miasta Jasła w rejonie ulic: Lwowskiej, 17 Stycznia, Na Kotlinę - za kwotę 59 500 zł
brutto.

 Dokonano odbioru dokumentacji technicznej na odbudowę uszkodzonego fragmentu
kamiennego muru oporowego przy ul. Wałowej i rozpoczęto procedurę wyłaniania
wykonawcy robót.
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Inwestycje i remonty

 Porządkowanie głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Jasła

mechaniczne i chemiczne zwalczanie chwastów, zbieranie śmieci.
 Prace pielęgnacyjne terenów zielonych – koszenie traw, przycinanie żywopłotów
na działkach nieobjętych kompleksowym utrzymaniem przez firmy zewnętrzne.
 Bieżące utrzymanie placów zabaw oraz koszenie poboczy ulic, które nie
posiadają obrzeży lub krawężników.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

24 czerwca - spotkanie organizacyjne ws. Dni Jasła
25 czerwca - Zgromadzenie Wspólników TBS
25 czerwca - Rzeszów, konferencja: Współpraca polsko-hiszpańska na rzecz rozwoju
odnawialnych źródeł energii i smart cites

25 czerwca - zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
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Spotkania i wydarzenia

25 czerwca - spotkanie burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana z zawodnikami i trenerami
Akademii Piłkarskiej Jasło. Rocznik 2004 grający w barwach Chorwacji wygrał w Krośnie
finał Minimistrzostw Deichmanna w kategorii U-11.
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Spotkania i wydarzenia

25 czerwca – 16 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało w tym
roku szkolnym Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła (siedmiu uczniów ze szkół
podstawowych i dziewięciu z gimnazjów). Uczniowie dostali przenośne głośniki
bezprzewodowe oraz książki.
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Spotkania i wydarzenia

26 czerwca - wernisaż prac fotograficznych „Nasza mała Ojczyzna”.

Na wystawie, która była czynna do końca czerwca br. znalazły się prace polskich
i słowackich artystów. Konkurs został zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury w ramach
projektu pn: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury
kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu.”
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Spotkania i wydarzenia

26 czerwca - koncert jubileuszowy z okazji 650 urodzin miasta Jasła
• Carmina Burana (kantata sceniczna Carla Orffa) w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej na
jasielskim rynku
• Teatr Ognia w wykonaniu aktorów Teatru Avatar
• pokaz mutlimedialny (mapping) na frontonie jasielskiego magistratu
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Spotkania i wydarzenia

26 czerwca - wizyta delegacji z Miast Partnerskich podczas Gali Jubileuszowej obchodów
650-lecia Jasła. Na galę przybyło 9 delegacji miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych: Truskawiec i Sambor z Ukrainy, Sarospatak i Mako z Węgier, Hodonin
z Czech, Vranow nad Toplou, Trebisov, Bardejov i Liptowski Mikulas ze Słowacji.
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Spotkania i wydarzenia

27 - 28 czerwca - Video i Golec uOrkiestra to gwiazdy tegorocznych Dni Jasła, na których
bawiło się blisko 20 tys. osób. Świętu miasta tradycyjnie towarzyszyła Munduriada
(I miejsce zdobyła Straż Miejska w Jaśle) i po dwuletniej przerwie zlot pojazdów zabytkowych
oraz wiele innych atrakcji. Organizatorami Dni Jasła 2015 byli: Jasielski Dom Kultury i Miasto
Jasło, a partnerem – Grupa LOTOS.
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Spotkania i wydarzenia
29 czerwca - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego, spotkanie z Jerzym
Kotulakiem, właścicielem Firmy PHU EKOMAX Sortowania Odpadów w Wolicy w sprawie
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadowo - Eneretycznej w Regionie Południowo Zachodnim Województwa Podkarpackiego. Drugie spotkanie podczas Konwentu odbyło się
z prezesem Januszem Ficem MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. w tematyce
gospodarki odpadami.
29 czerwca - spotkanie ws. Rady Młodzieży
30 czerwca - pożegnanie dyr. Alicji Dachowskiej, Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
30 czerwca - Krempna, IV Podkarpacki Bieg Strażaków
1 lipca - udział w uroczystości w związku z 239 Rocznicą Niepodległości Stanów Zjednoczonych
Ameryki
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Spotkania i wydarzenia

2 lipca - popularny "Biwak z Polskim Radiem Rzeszów" wkroczył w 25 sezon.
Tego dnia wypadło też 1400 wydanie audycji, która prowadzona była na żywo z jasielskiego
rynku. W trakcie audycji zaproszeni goście, w tym burmistrz Ryszard Pabian opowiadali o
Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia

2 lipca - spotkanie na osiedlu Gądki ws. budowy placu zabaw
2 lipca - udział w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu
o tematyce: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miasta Jasła

3 lipca - Kołaczyce, udział w spotkaniu z Wojewodą Podkarpackim panią M. Chomycz Śmigielską. W trakcie dyskusji wypracowano plan zapobiegania pladze dzików na naszym
terenie.
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Spotkania i wydarzenia

3 lipca - drużyna UKS Szóstka Jasło, zdobywcy tytułu Mistrza Podkarpacia w kategorii Młodzik
Starszy gościła u burmistrza Ryszarda Pabiana. Zespół UKS Szóstka Jasło w meczu kończącym
rywalizację ligową pokonał Stal Rzeszów 5-0 i zdobył zwycięstwo w Podkarpackiej Lidze
Młodzików Starszych sezonu 2014/2015.
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Spotkania i wydarzenia
6 lipca - spotkanie z Dyrekcją jasielskiego szpitala w sprawie lądowiska dla
helikopterów sanitarnych. Omawiano problem związany z uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego po wprowadzeniu poprawek narzuconych
przez Biuro Prawne Wojewody Podkarpackiego.
6 lipca - spotkanie z kierownikiem Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Albert w Jaśle w sprawie bieżącej współpracy towarzystwa z miastem Jasłem
8 lipca - spotkanie z panem A. Zastawnikiem ws. omówienia uwag Wojewody
Podkarpackiego do uchwały dt. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Warzyce nr 38
8 lipca - spotkanie robocze ws. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój kultury
karpackich miast Humenne oraz Jasła” dt. kina
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Spotkania i wydarzenia

8 lipca - stypendia Burmistrza Miasta Jasła. Ponad 66 tys. zł przeznaczyło w tym roku miasto
na stypendia Burmistrza Miasta Jasła za rok szkolny 2014/2015. 45 uczniów otrzymało
stypendium za wyniki w nauce, a 16 za osiągnięcia jednokierunkowe. W sumie
nagrodzonych zostało 61 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jasielskich.
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Spotkania i wydarzenia

8 lipca - Jaślanin, Piotr Marchewka Mistrz Świata w wędkarstwie muchowym gościł u Ryszarda
Pabiana, Burmistrza Miasta Jasła. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w dyscyplinie wędkarstwa
muchowego rozegrane zostały w czerwcu w Jajce (Bośnia i Hercegowina).
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Spotkania i wydarzenia

9 lipca - w Urzędzie Miasta w Jaśle gościła delegacja ze Związku Miast Gruzińskich,
Mołdawskich oraz Ukraińskich. Wizyta ta była elementem wyszehradzkiego projektu pod
nazwą „Rola Stowarzyszeń Władz Lokalnych we współpracy Rozwojowej” - realizowanego
przez Związek Miast Słowackich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.
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Spotkania i wydarzenia
9 lipca - Urząd Marszałkowski Rzeszów, konferencja ws. programu stypendialnego
15 lipca - Rzeszów, spotkanie dt. budowy drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa
na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73
16 lipca - Święto Policji 96-rocznicę uchwalenia przez
Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy
o Policji Państwowej jasielscy funkcjonariusze uczcili
uroczystą zbiórką. W czasie uroczystości policjanci
otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie
służbowe. W ten dzień, za szczególne osiągnięcia w
służbie na rzecz społeczności lokalnej, przyznana
została również nagroda Starosty Jasielskiego, którą
otrzymał komisarz Grzegorz Żytniak oraz nagroda
Burmistrza Miasta Jasła, którą otrzymał starszy
aspirant Adam Czajka.
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Spotkania i wydarzenia

17 lipca – IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej rocznik 1998 i młodsi
Do udziału w turnieju, który odbył się na boisku ZSM nr 2 na osiedlu Gamrat, zaproszone
zostały drużyny z terenu miasta, a także z Błażkowej, Opacia i Niegłowic. Organizatorem
rozgrywek był Zarząd osiedla Gamrat na czele z przewodniczącą Urszulą Czyżowicz. Nagrody
ufundowane przez Miasto Jasło i Zarząd Osiedla wręczali oprócz członków Zarządu:
przewodniczący RMJ Henryk Rak, radna RMJ Krystyna Sikora oraz zastępca burmistrza Jasła
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Elwira Musiałowicz-Czech.

Spotkania i wydarzenia

19 lipca – zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Jasła zorganizowane przez Burmistrza
Miasta Jasła oraz Zarządy Jasielskich Kół PZW. W kategorii Junior I miejsce zdobył Grzegorz
Jarecki z Jasła. W kategorii Senior I miejsce zdobył Janusz Rączka z Sanoka.
40

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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