Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 30 listopada do 29 grudnia
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/156/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/157/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadao własnych
gminy z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą
byd dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/158/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle
uprawnienia do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/159/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/160/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji odbioru robót objętych Umową Nr WI. 272.91.2015
z dnia 14.09.2015 r. pn. „Budowa drogi KDZ3 wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami Częśd 1”.
 Zarządzenie Nr IV/161/2015 Burmistrz Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/164/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany panu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: powołania komisji rozstrzygającej zamówienie publiczne poniżej 30 000
euro.
 Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji rozstrzygającej zamówienie publiczne poniżej 30 000
euro.
 Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 grudnia 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 „Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle
i wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle” oraz do
badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 grudnia 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 „Administrowanie targowiskiem miejskim w Jaśle”
oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych
nieograniczonych na najem pomieszczeo garażowych Nr 1 i Nr 2 przy ul. Ducala
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 grudnia 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 „Zarządzanie zasobem lokalowym” oraz do badania
i oceny ofert.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
KULTURA
 Przy głównym wejściu na jasielski Stary Cmentarz zamieszczono tablicę
z tekstem przedstawiającym historię cmentarza oraz tablicę z mapą cmentarza
i wytyczonym traktem, obejmującym 36 obiektów.
 Kapituła Nagrody Miasta Jasła przyznała pięciu osobom Nagrodę Miasta Jasła
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, naukowej oraz
upowszechniania i ochrony kultury, nagrody otrzymali: Mariusz Świątek, Tomasz
Kasprzyk, Łucja Filipek, Władysław Fortuna i Józef Firak.
 Przeprowadzono renowację cokołu ze skrzydłem lotniczym przy Kwaterze
wojennej z II Wojny światowej oraz renowację historycznej tablicy C.K.
Komendantury Wojskowej w Krakowie z 1915 roku.
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Ważne informacje
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Ważne informacje

Pomoc dla Sambora
Dary o łącznej wartości ponad 30 tysięcy złotych zostały wysłane do ukraioskiego
miasta Sambor. Charytatywną zbiórkę finansową i rzeczową zorganizowały Miasto
Jasło, Gmina Jasło oraz Caritas Jasło.
Zbiórka pieniężna pod nazwą „Pomóżmy Samborowi”, przeprowadzona została
29 listopada przez wolontariuszy Caritas w parafiach miasta i gminy Jasło.
Natomiast od 25 do 30 listopada w placówkach oświatowych na terenie miasta
i gminy oraz w magazynie Caritas i w domu parafialnym przy parafii Fara, zbierano
11
dary rzeczowe

Ważne informacje
 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle otrzymała certyfikat akcji „Czytam sobie
w bibliotece” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Wydawnictwo „Egmont”. W 2015 r. w ramach tej akcji w Bibliotece odbył się
szereg zajęd promujących czytelnictwo najmłodszych a ich uczestnicy zostali
twarzami akcji!
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Zakooczono rozbudowę ul. Kolejowej w Jaśle. Wartośd robót 4. 571.740,07 zł.
Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.
14 grudnia br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w drogi.
 Wydano 11 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Wykonano roboty instalacyjne i towarzyszące w Domu Osiedlowym przy
ul. św. Jana z Dukli. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne INSBUD
Jerzy Piątek. Wartośd robót: 93 622,94 zł. Termin wykonania 22 grudnia br.
 Zakooczono prace przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi KDZ3 wraz ze
skrzyżowaniem i zjazdami”. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany
Wronkowicz. Wartośd robót: 692 490,00 zł. Termin zakooczenia 15 grudnia br.
 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie
przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400,00zł.
Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.
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Inwestycje i remonty
 Zakooczono prace przy wykonaniu oświetlenia ulic: Witosa i Gołębiej w Jaśle za
kwotę 78220,00 zł. Wykonawca: Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o. w Jaśle. Termin
wykonania 21 grudnia br.
 Zakooczono prace przy wykonaniu oświetlenia ulicy Na Kotlinę w Jaśle za kwotę
53 000,00 zł. Wykonawca: „AUTOMATIC”. Termin wykonania 22 grudnia br.
 Zakooczono prace przy wykonaniu odwodnienia ulicy Jagodowej w Jaśle za kwotę
16 500,00 zł. Wykonawca: „Usługi Transportowo-Sprzętowe Leszek Doktor. Termin
wykonania 4 grudnia br.
 Dostarczono materiały na wymianę pokrycia dachowego na budynku UM w Jaśle
o wartości 37 069,92 zł. Termin dostawy 18 grudnia br. Dostawca: Firma „Jamix”.
 Zakooczono prace przy wykonaniu zadania pn. „Budowa placu zabaw w parku
linowym w Jaśle” na kwotę 29 999,70 zł. Wykonawca: W23 Architekci Michał
Włudzik, Termin wykonania 18 grudnia br.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
1 grudnia - wręczenie nagród
w konkursie „Zapobiegamy
pożarom”
1 grudnia - XI Przegląd
Profilaktycznych Teatrów
Uczniowskich Proscenki 2015
1 grudnia - jubileusz 45-lecia
Szkoły Muzycznej, połączone
z otwarciem nowo
wybudowanego piętra

17

Spotkania i wydarzenia

3 grudnia – Bóbrka, Zgromadzenie ZGDW oraz konferencja „Program poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II - inwestycje ekologiczne ze środków UE
3 grudnia - Kraków, uroczystości Barbórkowe- Exalo Drilling S.A.
4 - 5 grudnia - Liptovski Mikulasz- udział w jarmarku
5 grudnia - Mikołajki z Caritasem
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Spotkania i wydarzenia

5 grudnia - Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup Jasło 2015.
W zawodach indywidualnych udział wzięło około 300 osób. Głównymi organizatorami
imprezy byli: Klub Sportowy SPEED Jasło oraz MOSiR Jasło. Na organizację ww.
mistrzostw z budżetu Miasta Jasła przeznaczono kwotę 8 tys. zł.
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Spotkania i wydarzenia

6 grudnia - Mikołaj na jasielskim rynku
6 grudnia - Pogórzaoski Związek Pszczelarzy, spotkanie z okazji dnia patrona
św. Ambrożego
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Spotkania i wydarzenia

7 grudnia - wmurowanie kamienia
węgielnego - Podkarpackie Centrum
Sportów Walki.
21

Spotkania i wydarzenia

8 grudnia - Krosno, podpisanie umowy na dofinansowanie przenośnych wałów
przeciwpowodziowych
8 grudnia - spotkanie z mieszkaocami osiedla Kaczorowy

9 grudnia - spotkanie z prezesem Pektowinu
9 grudnia - spotkanie z prezes Wisławą Labut
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Spotkania i wydarzenia

10 grudnia - XX lat integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
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Spotkania i wydarzenia

12 grudnia - 50 - lecie
Stowarzyszenia Miłośników
Jasła i Regionu Jasielskiego
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Spotkania i wydarzenia

12 grudnia - Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo.
W turnieju wzięło udział ponad 200 zawodników z Ukrainy, Słowacji oraz z wielu
klubów z Polski i regionu. Głównymi organizatorami turnieju byli: MOSiR Jasło
i UKS "MOSiR" Jasło. Na organizację ww. turnieju z budżetu Miasta Jasła
przeznaczono kwotę 2 999,70 zł.
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Spotkania i wydarzenia

13 grudnia - Rzeszów, udział w odsłonięciu pomnika poświęconego ofiarom
katastrofy smoleoskiej
14 grudnia - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, posiedzenie Zarządu PSST
14 grudnia - koncert Trzeba marzyć w ramach jazzowych klimatów Jerzego
Dudusia Matuszkiewicza
15 grudnia - przedświąteczne spotkanie opłatkowe organizowane przez Zarząd
Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych
16 grudnia - obrady Rady Seniorów
16 grudnia - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego w sprawie:
publicznego transportu zbiorowego
17 grudnia - spotkanie z prezesem Gamratu
17 grudnia - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Siemacha
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Spotkania i wydarzenia

20 grudnia - trzy tytuły „Mecenas Kultury”, pięd Nagród Miasta Jasła w Dziedzinie
Kultury oraz pięd nagród im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, wręczono
podczas tegorocznego spotkania „Przy wigilijnym stole” w JDK. Ponadto
wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska otrzymała
statuetkę „Przyjaciel JDK”, a Józef Biernacki - grawerton z podziękowaniami od
burmistrza. Odbyło się też poświęcenie oddanego do użytku w listopadzie, po
gruntownej modernizacji, budynku JDK
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

21 grudnia - Światełko Betlejemskie
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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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