Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 23 lutego do 23 marca
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/24/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie: przyznania stypendium w 2015 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady
Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Zarządzenie Nr IV/25/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie:
przyznania stypendium w 2015 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady Miejskiej
Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Zarządzenie Nr IV/26/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 lutego 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/27/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów przyznania
dodatku mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr IV/28/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie:
ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr IV/29/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Nr IV/30/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: zmiany
budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
Zarządzenie Nr IV/31/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie:
powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Podniesienie jakości świadczonych
usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim
Mikulaszu”.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Podinspektora ds.
ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 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 i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 marca 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
„Oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 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 „Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie IV” oraz
do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 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 „Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie V” oraz
do badania i oceny ofert.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Współpraca zagraniczna
Przygotowano dokumenty do projektu „Wyszehradzki Festiwal Kultury i Rękodzieła
w Jaśle” aplikowanym przez Jasielski Dom Kultury do Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego.

Przygotowano oraz opracowano dokumenty dot. Partnerstwa Miasta Jasła
w projekcie „Marosmenti Mulatságok - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny”
wnioskowanym przez węgierskie partnerskie miasto Makó o dofinansowanie
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 Przygotowano oraz opracowano dokumenty dot. partnerstwa Miasta Jasła w projekcie „Dni
Wina” w Sarospataku. Węgierskie partnerskie miasto Sarospatak ubiega się
o dofinansowanie projektu z Programu „Europa dla Obywateli”.
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Zadania realizowane
Działania proinwestycyjne
 Uaktualnienie miejskich ofert inwestycyjnych w bazach Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Centrum Obsługi Inwestora (COI)
w Rzeszowie, Lokalnego Centrum Obsługi Inwestora (LCOI) w Sokołowie
Małopolskim.
Umieszczenie miejskich ofert inwestycyjnych oraz materiałów informacyjnych
dotyczących Miasta Jasła na portalu poświęconym promocji terenów
inwestycyjnych - www.investingpoland.eu.
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Zadania realizowane
Wydział Ochrony Środowiska
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I PLACÓW ORAZ TERENÓW ZIELONYCH W STREFIE
IV” I ”KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I PLACÓW ORAZ TERENÓW ZIELONYCH
W STREFIE V ”
 Prowadzenie akcji ograniczenia populacji gawronów na terenie Parku
Miejskiego i Ogrodu Jordanowskiego metodami sokolniczymi.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
Wykonano remont nawierzchni ulic kruszywem tłuczniowym:
- ul. Cicha
350 m2
- ul. Kolejowa - likwidacja wybojów i remonty poboczy
- ul. boczna od ul. Hankówka
300 m2
- ul. Rzemieślnicza – remont przepustu
- ul. boczna od ul. Kwiatowej
120 m2
- ul. boczna od ul. Podzamcze
240 m2
Wartośd robót 22. 550, 00 zł
 Zabezpieczono w trybie awaryjnym uszkodzony kamienny mur oporowy przy ul. Wałowej
zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic miejskich.
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na oczyszczenie jezdni po okresie zimowym na drogach,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Trwa postępowanie przetargowe.
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz
na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
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Inwestycje i remonty
 Wydano warunki techniczne budowy drogi KDZ3 w zakresie parametrów drogowych,
sanitarnych i elektrycznych.
 Przenoszenie wyposażenia Jasielskiego Domu Kultury wraz z pracami porządkowymi
w obiekcie po byłym kinie Syrena.
 Sprzątanie po okresie zimowym terenów zielonych na ulicach: Szkolna, P. Skargi/parking
„Fara”/, Kilioskiego, Na Kotlinę, Ulaszowice, Reymonta /cmentarz/, Staszica, Baczyoskiego,
Kopernika, Park Miejski.
 Uzyskano pozwolenie na budowę dla instalacji c.o. z kotłem na paliwo gazowe oraz
przebudowę instalacji gazu i ciepłej wody w budynku Domu Ludowego w Żółkowie.

 Przygotowywane są wyliczenia zakresów robót remontowych dla dróg i chodników
miejskich.
Zwrócono się do firm projektowych z zapytaniem w sprawie wykonania dokumentacji dla
odbudowy uszkodzonego muru oporowego przy ul. Wałowej.
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Inwestycje i remonty
 Przygotowano koncepcję i wstępną wycenę prac remontowych dla
650 - lecia Miasta Jasła.

Pomnika

W ramach prac projektowych dla „Budowy gminnych dróg publicznych na osiedlu Na Kotlinę
o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3, KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego”
przygotowano materiały niezbędne dla opracowania wniosku do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie projektowania
dróg i chodników. Uzupełniono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wg wymogów
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Trwają prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej
p.n. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej wraz z odbudowa ul. Leśnej na odc. 190 m,
w km. 0+340 0+530” dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej”.
 Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji deszczowej
odwadniającej
przebudowywany odcinek drogi bocznej Rejtana wraz z miejscami
postojowymi.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne

16 marca br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury
kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”.
Wartośd projektu: 3 331 400,01 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: 2 831 690,01 EUR. Termin realizacji: wrzesieo 2015.
W ramach realizacji zadania w dniu 17.03.2015. Jasielski Dom Kultury (Partner
Projektu) zawarł umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ze spółką cywilną
ARKADIS z Czudca.

17

Fundusze Zewnętrzne
 2 marca br. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu
Europa dla Obywateli pn. „Zjednoczeni w różnorodności. Międzynarodowy Festiwal
Kultury i Rękodzieła w Jaśle”. Celem projektu jest zorganizowanie 2-dniowego
Festiwalu w dniach 29-30 sierpnia 2015 r. połączonego z X Międzynarodowymi
Dniami Wina w Jaśle. Partnerzy projektu: JDK, Dom Kultury Vranov nad Topl’ou,
Miasto Sarospatak, Miasto Vranov nad Topl’ou, Miasto Trebisov, Miasto Bardejov,
Miasto Liptovsky Mikulas, Miasto Hodonin, Miasto Humenne, Szkoła Ekologiczna
„Spohns Haus” z Gersheim. Wnioskowana kwota dofinansowania to 24 000,00
Euro.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
23 lutego - spotkanie z mieszkaocami osiedla Ulaszowice
24 lutego - spotkanie z Dawidem Laskiem - wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion
Karpacki Polska w sprawie Marki Karpackiej oraz nowej perspektywy finansowej 20142020 (mikroprojekty)
24 lutego - posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych . Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wybrany został na wiceprzewodniczącego
Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych V kadencji (2014 2018)
25 lutego - spotkanie z Lokalną Organizacją Turystyczną Beskid Zielony w sprawie
uzgodnieo dotyczących możliwośd pozyskania funduszy zewnętrznych na utworzenie
historycznego szlaku „Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej”.
26 lutego - spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Naftowiec

luty - spotkania ws. rozbudowy JDK
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Spotkania i wydarzenia

27 luty – 100 lat pani Weroniki Roś.
Szacowną Jubilatkę i jej rodzinę odwiedzili burmistrz Ryszard Pabian, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Alicja Wójcik oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Jaśle Jan Konieczny.
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Spotkania i wydarzenia

1 marca - Narodowy Dzieo Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszego dnia złożono kwiaty
pod pomnikiem AK oraz w kościele oo.Franciszkanów odprawiona została msza św. Dzieo
później odbyła się konferencja naukowa poświęcona podziemiu antykomunistycznemu,
zorganizowana w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia
1 marca - Mistrzostwa Karate Dzieci i Młodzieży Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate
W zawodach wystartowało 162 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch konkurencjach – kata
i kumite, z podziałem na chłopców i dziewczyny. Łącznie wręczono 128 medali oraz
39 pucharów. Nagrody zakupił Urząd Miasta w Jaśle za kwotę 1200 zł. Nagrody wręczyła
burmistrz Elwira Musiałowicz Czech.
2 marca - spotkanie ws. organizacji Międzynarodowych Dni Wina 2015 , w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeo działających na terenie miasta i województwa.
2 marca - spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
3 marca - Rzeszów, udział w spotkaniu dt. organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016.

4 marca - Warszawa, spotkanie z ministrem Gawlikiem oraz ministrem Rynasiewiczem.
Tematem spotkania w Ministerstwie Skarbu Paostwa było dalsze funkcjonowanie na terenie
miasta firm branży poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, natomiast spotkanie
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dotyczyło budowy drogi łączącej rondo Solidarności
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z ul. Piłsudskiego oraz obwodnicą .

Spotkania i wydarzenia
4 marca - spotkanie wyborcze Rady Seniorów Miasta Jasła.
Przewodniczącym został Adam Owioski. W prezydium rady znalazły się
również Waleria Dwik i Felicja Jałosioska (wiceprzewodniczące) oraz
Maria Gubała (sekretarz).
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Spotkania i wydarzenia

5-6 marca - Poznao, XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, delegaci wybrali
nowe władze oraz uchwalili program działania Związku w VII kadencji. Spotkanie towarzyszyło
Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.
Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym delegaci
miast do Związku Miast Polskich.
Burmistrz Pabian został Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Spotkania i wydarzenia

7 marca - V Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w JUDO. W turnieju wzięło udział ponad 520
zawodników z 36 klubów z sześciu paostw: Polski, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji
i Słowenii. Głównym organizatorem zawodów był UKS Akademia Sportów Walki Judo - Jasło.
Miasto Jasło zakupiło nagrody dla uczestników za kwotę 6 tys. złotych. Burmistrz Miasta Jasła
wziął udział w dekoracji zwycięzców.
26

Spotkania i wydarzenia

9 marca - Patrycja Ochała i Joanna Preisner otrzymały tegoroczne stypendium
artystyczne Burmistrza Miasta Jasła.
Stypendia, które mogą byd przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom
działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, Miasto funduje od 2011
roku.
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Spotkania i wydarzenia

9 marca - Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
1. Przedstawiono Zarządzenie Burmistrza i nowy skład osobowy MZZK.
2. Dokonano analizy bezpieczeostwa Miasta Jasła po kątem przygotowania powodziowego,
przedstawiono zaktualizowany plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Jasła,
poinformowano o wyposażeniu MCZK i mag. p-pow.
3. Przedstawiono informację o stanie obiektów i urządzeo przeciw powodziowych.
4. Przedstawiono nowo opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Jasła (zapoznanie
z planem i akceptacja).
5. Przekazano informację na temat zaawansowania prac związanych z budową zabezpieczeo
przeciwpowodziowych.
6. Dyskusja, wnioski i zapytania.
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Spotkania i wydarzenia

9 marca - Uczniowie jasielskich szkół podstawowych (kl. V i VI) i gimnazjów wzięli udział
w konkursie ortograficznym o wieczne pióro Burmistrza Miasta Jasła, którego głównym
celem było promowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
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Spotkania i wydarzenia

9 marca - spotkanie z nowo wybranym komendantem Powiatowej Policji w Jaśle
inspektorem Pawłem Filipkiem
10 marca - Rzeszów, debata publiczna dt. projektu ochrony przeciwpowodziowej
Odra-Wisła
12 marca - konferencja matematyczna podsumowująca XIV Jasielski Konkurs
Matematyczny im. Hugona Stainhausa
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Spotkania i wydarzenia

12 marca - wizyta w Urzędzie Miasta w Jaśle Ellen Germain Konsul Generalnej Stanów
Zjednoczonych w Krakowie oraz Andrew Caruso, Konsula ds. Polityczno-Ekonomicznych
w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie
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Spotkania i wydarzenia

12 marca – oficjalne otwarcie jednej z najnowocześniejszych na świecie fabryki mebli
biurowych Grupy Nowy Styl. W fabryce znalazło pracę ponad 90 osób.
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Spotkania i wydarzenia

13 marca - spotkanie w Starostwie Powiatowym ws. organizacji Dni Młodzieży
17 marca - spotkanie w Gamracie. Tematem była budowa dróg na terenie Gamratu służących
obsłudze funkcjonujących tam zakładów.
17 marca - spotkanie ws. hospicjum. Ze względu na duże potrzeby w zakresie usług
świadczonych przez placówkę rozważany jest projekt rozbudowy hospicjum.
17 marca - ZSM nr 3, Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna
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Spotkania i wydarzenia

18 marca – w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy
Województwem Podkarpackim, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
w Jaśle o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego „Odbudowa urządzeo
ciepłowniczych w Jaśle”. Kwota dofinansowania wyniesie 4 mln 992 tys. złotych. Zakooczenie
projektu ustalono na IV kwartał br.
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Spotkania i wydarzenia
18 marca - spotkanie z mieszkaocami Osiedla Górka Klasztorna
19 marca - spotkanie z przedstawicielami firmy ISE ECO SC na temat kontynuacji działao
mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej

20 marca - posiedzenie
Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Powiatu
Jasielskiego w sprawie:
obchodów XXV- lecia
Samorządu Terytorialnego
oraz opracowania Planu
zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu
zbiorowego na terenie
gmin powiatu jasielskiego
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Spotkania i wydarzenia

20 marca - w Kombornii odbyła się subregionalna konferencja „Miejski Obszar
Funkcjonalny Krosno-Jasło. Wyzwania, problemy, korzyści”. W spotkaniu uczestniczyli
samorządowcy z powiatów jasielskiego i krośnieoskiego oraz Miasta Jasła i Krosna.
W czasie spotkania dyskutowano o możliwościach wzmocnienia partnerstwa pomiędzy
samorządami obszaru krośnieosko-jasielskiego w celu wzmocnienia rozwoju tego obszaru,
jak również w celu zwiększenia szans skutecznego wykorzystania środków UE dostępnych
w latach 2014-2020. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn. „Dla spójności
dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieosko-jasielskiego”, którego
Liderem jest Powiat Jasielski a partnerami: Miasto Jasło, Gmina Krosno oraz Powiat
Krośnieoski.
Konferencję poprzedziły dwa panele tematyczne: 18 marca br. w Jaśle na temat
aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru krośnieosko-jasielskiego oraz 19 marca
w Krośnie na temat rozwoju turystyki na obszarze krośnieosko-jasielskim.
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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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