Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 23 marca do 20 kwietnia
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/33/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 marca 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/34/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2014 r.
 Zarządzenie Nr IV/35/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia
sprawozdania za 2014 r. z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla
których organem założycielskim jest Miasto Jasło.
 Zarządzenie Nr IV/36/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 2015 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/37/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: godzin
otwarcia obiektu rekreacyjno- sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/38/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie:
ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Jasła.
 Zarządzenie Nr IV/40/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie:
udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu
systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego dwiczenia kompleksowego nt.
„Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk.”EDEN”.
 Zarządzenie Nr IV/41/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 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.
 Zarządzenie Nr IV/42/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie:
nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Straży Miejskiej w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 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
„Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie I” oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 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
„Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie II” oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 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
„Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie III” oraz6 do
badania i oceny ofert.

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 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
„Kompleksowe utrzymanie chodników i placów oraz terenów zielonych w Strefie VI” oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 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
„Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny
ofert.
 Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Działania proinwestycyjne
- wykonano oznaczenie miejskich działek inwestycyjnych w zakresie objęcia ich
działaniem TSSE EUROPARK WISŁOSAN poprzez umieszczenie na tablicach
informacyjnych nowego logotypu TSSE.
- wykonywano bieżącą aktualizację 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 oraz portalu www.investingpoland.eu.

- wykonano aktualizację pozostałych ofert inwestycyjnych, należących do prywatnych
właścicieli. Przygotowano do wydania folder Klimat do inwestycji
w trzech wersjach językowych (PL, EN, FR).
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Zadania realizowane
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 Spotkania sprawozdawczo - organizacyjne w jednostkach OSP z terenu Miasta Jasła
W miesiącach II–III.2015 r. odbyły się coroczne spotkania w jednostkach OSP
z terenu Miasta Jasła (Niegłowice, Hankówka, Brzyszczki, Żółków)
z przedstawicielami Miasta Jasła, PSP, Powiatowego ZZOSP, Miejskiego ZZOSP oraz
zaproszonymi gośdmi.
Podczas spotkao omawiano istotne sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym:
- sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek OSP,
- przedstawiano informację o wydatkach bieżących i inwestycyjnych,
- plan wydatków na 2015 r. oraz określono potrzeby jednostek OSP,
- współpraca z instytucjami na terenie Miasta w zakresie działalności OSP,
- oceny dotyczące przygotowania i udziału OSP w działaniach,
- przeprowadzanie obowiązkowych badao lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP,
- ustalenie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych jednostek OSP
i proponowane sposoby ich realizacji,
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Zadania realizowane
- konsultowanie rozwiązao funkcjonalno – użytkowych i techniczno – budowlanych,
modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,
- zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleo,
- pozostałe zagadnienia zgłaszane podczas zebrao.

 Kontrola NIK przeprowadzona w Wydziale Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
w okresie 19.01 – 31.03.2015 r.
Temat kontroli: „Realizacja przez administrację publiczną województwa podkarpackiego zadao z
zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej”.
Zakres przedmiotowy: „Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na temat szkód oraz potrzeb w
zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. Sposób realizacji wniosków ujętych w „Raporcie
po powodzi 2010 r.” oraz niektórych zadao z zakresu reagowania kryzysowego, dotyczących
zagrożenia powodziowego, przez organy i jednostki samorządu gminnego
w latach 2010 - 2014”.
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Zadania realizowane
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalnośd kontrolowanej jednostki
w zbadanym okresie (NIK stosuje 3 – stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna).
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości. Ocena uwzględnia działania podejmowane przez Urząd Miasta Jasła
w latach 2010 – 2014, w zakresie realizacji zadao własnych w zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkaoców, dotyczących bezpieczeostwa przeciwpowodziowego. Akta znajdują się
Biurze Audytu i Kontroli.
 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i Analiza programu inwestycyjnego w zlewni
Wisłoki
W pierwszym kwartale br. przedstawiciele Miasta Jasła brali udział w konsultacjach
i spotkaniach związanych z posiedzeniami Zespołu Planistycznego ds. Zlewni rzeki Wisłoki,
opracowywanych Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), przygotowywanej
Analizie Programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki, projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej
Odra – Wisła i debatach publicznych organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie
realizacji zabezpieczeo przeciwpowodziowych. Podczas konsultacji zgłoszono szereg uwag
i wniosków do opracowywanych dokumentacji mających na celu odpowiednie zabezpieczenie
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Miasta Jasła przed powodzią.

Zadania realizowane
W/w opracowania są dokumentami strategicznymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
kraju.
Opracowywane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PZRP przedstawiają
warianty planistyczne ochrony przeciwpowodziowej m.in. na terenie Miasta Jasła. PZRP
wykonywane są przez Firmę DHI Polska Sp. z o.o. w Warszawie na zlecenie Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Równolegle na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opracowywana
jest przez BCE Kraków Sp. z o.o. „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki”. Analiza
ma na celu wskazanie głównych zadao inwestycyjnych m.in. na terenie Miasta Jasła, które
wymagają realizacji w celu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zmniejszenia
ryzyka powodziowego.
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Inwestycje i remonty

 Wykonano remont chodnika przy ul. Klasztornej za kwotę 19.535.39 zł. Wykonawca Z. P. H.
U. „ROMAX” Robert Pastwa Przysieki.
 Zlecono przeprowadzenie remontu okładziny z mozaiki niecki fontanny w parku miejskim za
kwotę 8.806,80 zł. brutto. Termin realizacji do 24.04.2015 r. Wykonawca AUTOMATIC – Jeleo
Sławomir.
 Wykonanie remontu nawierzchni żwirowych dróg osiedlowych:
- ul. boczna od ul. Hankówka
- ul. Cicha
- ul. boczna od ul. Bryły
- ul. boczna od ul. Kwiatowej
- ul. boczna od ul. Podzamcze
- remont przepustu w ul. Rzemieślniczej.
Wartośd robót 14.550 zł.
Wykonawca Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski
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Inwestycje i remonty
 Zawarto umowy na przeprowadzenie okresowych (jednorocznej i pięcioletniej) kontroli stanu
technicznego wszystkich ulic gminnych (wymóg PINB).
Koszt wykonania 24.300 zł.
Termin realizacji do 31.08.2015 r.
Wykonawca: Peter Eröss
 Zawarto umowę na przeprowadzenie okresowych (jednorocznej i pięcioletniej) kontroli stanu
technicznego obiektów mostowych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Jasła. Koszt
Wykonania 8.000 zł.
Termin realizacji 30.04.2015 r.
Wykonawca: Usługi Projektowe Jan Bugała
 Rozstrzygnięto przetarg na bieżące remonty ulic.
Cena 172 815,00 zł.
Termin realizacji 31.12.2015 r.
Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka – Strzegocice
 Zlecono opracowanie projektu odbudowy muru oporowego przy ul. Wałowej w Jaśle. Cena
27.060,00 zł.
 Finansowanie:
50% Miasto Jasło
50% Bank Spółdzielczy o/Jasło
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Inwestycje i remonty
 Wykonano remont placu przy ul. Jodłowej. Wartośd robót
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodzioski.

8.350,00

zł.

 Przygotowano i wysłano do oferentów zakresy robót dla zapytao ofertowych na wykonanie
projektów oświetlenia ulic miejskich:
- ul. Bryły
- ul. Mickiewicza - Starowiejska
- ul. Mickiewicza – na osiedlu
- ul. boczna od ul. Prusa
- ul. Prusa - ślepa
- ul. boczna od ul. 17-go Stycznia
- ul. Na Kotlinę
- ul. Witosa
- ul. Nadbrzeżna
- ul. św. Jana z Dukli
- ul. Gołębia
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Inwestycje i remonty
 Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Rejtana – boczna, w ramach przebudowy tej ulicy.
 Wydano 21 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje zjazdów oraz
na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
Wykonano przedświąteczne porządkowanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Jasła zbieranie śmieci.
 Uporządkowano skwery i zieleoce.
 Uporządkowano działkę przy ul. Towarowej - likwidacja wysypiska.
 Wykonano prace porządkowe na działkach w Osiedlu Ulaszowice – wycinanie samosiejek,
dzikich krzewów i chwastów.

 Uprzątnięto piasek po okresie zimowym, ulice boczne: 17-go Stycznia, Witosa, Gorajowicka,
Kolejowa, Sienkiewicza, Prusa, Klasztorna, F. Kowalskiej
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Fundusze Zewnętrzne
 Uchwałą Nr VI/107/15 z dnia 30 marca 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego
przyznał środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.:
„Budowa hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki w Jaśle” w wysokości: 1 650 000 zł.
Budowa Hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki wraz z nową infrastrukturą
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu została przyjęta do planu dofinansowania
w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
Ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ujętego w Programie
wojewódzkim podejmuje Minister na podstawie złożonego wniosku inwestycyjnego, który
należy złożyd do kooca maja br. do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W nowej hali znajdowad się będą 3 maty główne 10x10, pomieszczenia klubowe,
szatniowo-sanitarne, trybuny na 156 miejsc, budynek przewidziany jest na ok. 300 osób. Na
piętrze budynku znajdowad się będą pomieszczenia techniczne. Budynek przewidziany jest
do treningów oraz zawodów takich dyscyplin sportowych jak m.in. karate, judo, karate
kyokushin.
Wartośd zadania: ok. 6 150 000 zł
Dofinansowanie: 1 650 000 zł
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr VII/54/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz
Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 20-Podzamcze.
31 marca br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 1657/2015 (umowa darowizny).
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Spotkania i wydarzenia
24 marca - Plebiscyt na
najpopularniejszych
sportowców i trenerów
Podkarpackiego Trójmiasta –
Jasła, Krosna i Sanoka w 2014
roku. Dwaj siatkarze: Konrad
Mucha i Patryk Łaba,
reprezentujący MKS MOSiR
Jasło oraz Damian Ciborowski
znaleźli się wśród 10
najpopularniejszych
sportowców Damian
Ciborowski (KS Speed Jasło,
narciarstwo biegowe i
pływanie) zamykał trójkę
najpopularniejszych trenerów.
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Spotkania i wydarzenia
25 marca - w Zespole
Szkół Miejskich Nr 1 odbył
się Międzyszkolny Turniej
Wiedzy Pożarniczej dla
uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
z terenu Miasta Jasła.
Organizatorem turnieju
był Zarząd Miejski Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Jaśle wraz
z Burmistrzem Miasta
Jasła i Paostwową Strażą
Pożarną.
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Spotkania i wydarzenia

25 marca - Rzeszów, konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
26 marca - spotkanie z prezydentem P. Przytockim oraz prezesem J.Ficem
26 marca - spotkanie ws. lądowiska w związku ze zmianą MPZP
26 marca - spotkanie ws. Dni Wina
27 marca - Piotrków Trybunalski, posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
30 marca - Rzeszów, sesja Sejmiku Województwa (debata nt. stanu przygotowania i realizacji
inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego)
31 marca - spotkanie z dziekan J.Puacz-Olszewską z Akademii HumanistycznoEkonomicznej
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Spotkania i wydarzenia

26 – 27 marca - XXII Jasielskie Spotkania Muzyczne
X Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów
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Spotkania i wydarzenia

31 marca - 245 prac brało udział w konkursie na kartkę wielkanocną Burmistrza Miasta Jasła.
Jednym z warunków konkursowych było wkomponowanie w świąteczną kartkę herbu miasta.
Wszystkie kartki trafiły do osób, instytucji, stowarzyszeo i organizacji z którymi współpracuje
Urząd Miasta w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia

1 kwietnia - spotkanie z Jackiem Macedooskim, Dyrektorem Regionalnym na Województwo
Podkarpackie, Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa
Polska” S.A.
7 kwietnia - spotkanie z prezesem Krzysztofem Moską
8 kwietnia - spotkanie dyr. Dominikiem Wróblem, Instytut Politechniczny PWSZ
8 kwietnia - „Powitanie Wiosny na cygaoską nutę” w Zespole Szkół nr 4.
8 kwietna - II Posiedzenie Rady Seniorów
9 kwietnia - Gorlice, spotkanie w sprawie analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki
9 kwietnia - odbyło się spotkanie robocze Burmistrza Miasta Jasła z przedstawicielami
Stowarzyszenia Gmin Polska Sied „Energie Cites” z udziałem Energetyka Miejskiego. Celem
spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy, poinformowanie
Burmistrza o planowanych inicjatywach Stowarzyszenia i przedstawienia możliwych form
współpracy.
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Spotkania i wydarzenia

9 kwietnia - odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu projektu
„Podniesienia jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej
domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, z udziałem: burmistrza Jasła Ryszarda
Pabiana, jego zastępcy Antoniego Pikula, Stanisława Materniaka - prezesa Krośnieoskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego, inspektora nadzoru Stanisława Musiałka i dyrektorów obu
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modernizowanych placówek: Janusza Szewczyka i René Devečki.

Spotkania i wydarzenia

10 kwietnia – V rocznica katastrofy smoleoskiej
Rano przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzina złożyli kwiaty na grobie zmarłego. Po
południu w jasielskiej farze odbyła się msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby.
Następnie w asyście pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik ofiar
katyoskich. Przy obelisku odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia
31
2010 r. Na zakooczenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze.

Spotkania i wydarzenia

10 kwietnia – wizyta delegacji z partnerskiego miasta Vranova nad Topl’ou na czele
z burmistrzem Vranova. Przyjazd delegacji związany był z wernisażem wystawy słowackiego
malarza Slavo Cupila.
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Spotkania i wydarzenia

13 kwietnia – rozpoczęły się wybory do Zarządów osiedli na poszczególnych jasielskich
osiedlach. Do tej pory odbyły się wybory na osiedlach: Kopernika, Mickiewicza, Niegłowice i
Żółków.
15 kwietnia- Warszawa, I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych
15 kwietnia- Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST
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Spotkania i wydarzenia

19 kwietnia – I Bieg Króla (trasa przebiegała jasielskimi ulicami - 5 km) organizowany był
w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia miasta Jasła. Organizatorami biegu byli:
I LO, Sied sklepów MPM . Miasto Jasło wsparło organizację biegu.
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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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