Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 9 marca do 11 kwietnia
2016 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/47/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 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.
 Zarządzenie Nr IV/48/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych spawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/49/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowazenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/50/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/51/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia wychowawczego
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/52/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia wychowawczego
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/53/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 2016 w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia wychowawczego
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/54/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dotowanego z budżetu Miasta Jasła
w 2016 roku pn.”Organizacja zajęd edukacyjno- kulturalnych dla seniorów w ramach
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Zarządzenia
wspierania twórczych inicjatyw promujących aktywnośd osób starszych w dziedzinie
kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego, lokalne obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych i Światowego Dnia Praw Osób Starszych”.
 Zarządzenie Nr IV/55/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/55 a/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/56/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji .
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/56a/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr IV/57/2016 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/57a/2016 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/58/2016 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/58 a/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowao w sprawach świadczenia
wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/59/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu maista Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/60/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/61/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 marca 2016 w sprawie:
ogłoszenia Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye” w 2016 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/62/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jasła za 2015 r.

 Zarządzenie Nr IV/63/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 marca 2016 r. dotyczy:
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla
których organem założycielskim jest miasto Jasło.
 Zarządzenie Nr IV/64/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów ustawo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego,
w ramach ogłoszonego konkursu otwartego na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury dotowanego z budżetu miasta Jasła w 20016 r. pn. „Organizacja
zajęd edukacyjno- kulturalnych dla seniorów w ramach wspierania twórczych
inicjatyw promujących aktywnośd osób starszych w dziedzinie kultury i ochrony
dziedzictwa kulturalnego, lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
i Światowego Dnia Praw Osób Starszych”.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 marca 2016 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.
 Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2016 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.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulic, których zarządcą
jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2016 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, ciągów pieszych, placów
i przystanków autobusowych” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 kwietnia 2016 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 zieleni w centrum Miasta
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Jasła” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 kwietnia 2016 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 zieleni na pozostałych
terenach Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne
Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego projekt pn. Miasto wiedzy. Podniesienie jakości
edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację
zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”
został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 6.4.3.
Ocena merytoryczna powinna zostad przeprowadzona do 40 dni roboczych.
Projekt obejmuje: budowę sali gimnastycznej przy SP11 (ZSM nr 2), przebudowę
sali korekcyjnej w SP2, budowę sieci bezprzewodowej oraz zakup materiałów
dydaktycznych do pracowni szkolnych. Projektem objęte są wszystkie szkoły
podległe Miastu.
Wartośd projektu: 1 300 000 zł. Dofinansowanie z EFRR: 999 923,48 zł.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
 Współpracowano z UKS MOSiR Jasło w sprawie złożenia projektu pn.
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w ramach programu Polsko-Ukraioska
Wymiana Młodzieży.
 Współpracowano przy nawiązaniu kontaktów pomiędzy Gimnazjum Nr 1 a Szkołą
Podstawową w Segedzie (Węgry) w zakresie udziału jasielskich uczniów w VIII
Konkursie Historycznym im. Artúra Görgey`a, którego tematem będą historyczne
kontakty polsko-węgierskie. Konkurs odbędzie się w październiku br.
 Zgłoszono udział Miasta Jasła w konkursie „Lider zrównoważonego
gospodarowania przestrzenią 2016” organizowanym przez Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa w W-wie oraz Związek Miast Polskich (wspólnie
z WA wypełniono ankietę zgłoszeniową).
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Zadania realizowane
 22 marca br. opublikowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu uchwały RMJ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Jasła. Projekt uchwały RMJ uwzględniający wyniki konsultacji
społecznych został skierowany do Biura RMJ w dniu 23 marca br.

SPORT I TURYSTYKA
 Burmistrz Miasta Jasła ogłosił konkurs fotograficzny „Jasło FotoEye”, którego
celem jest przedstawienie w ciekawy i atrakcyjny sposób walorów turystycznych
Jasła, zachowanie na zdjęciach zmian zachodzących w Jaśle oraz utworzenie
miejskiej galerii fotograficznej. Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do
31 października br. i podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie wybierane
będą zdjęcia miesiąca (głosowanie internautów), w drugim zdjęcie roku (wybór
zdjęcia przez komisję). Autor zdjęcia miesiąca otrzyma 100 zł, autorzy zdjęd roku
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kolejno: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 750 zł.

Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Wydano 20 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Wykonano projekt boiska sportowego na Osiedlu Gamrat na kwotę 18 450,00 zł.
Wykonawca: Projektowanie Architektoniczne mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz.
 Trwają prace przy remoncie muru oporowego przy ul. Wincentego Pola na kwotę
21 860,35 zł. Wykonawca: MOSOO MARIAN PPHU „JASBUD” s.c. Edward Rydarowicz,
Marian Mosoo.
 Trwają prace przy wykonaniu projektu konstrukcji witaczy miejskich na kwotę
6 900,00 zł. Wykonawca: Jerzy Kurczap.
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Inwestycje i remonty
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Nasadzenie
i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie Miasta Jasła”. Wybrano
ofertę: Zakład Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek.
Cena ofertowa: 68 948,90 zł brutto. Umowa została podpisana 7 marca br.

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Oczyszczanie jezdni
po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła”.
Wybrano ofertę: Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy. Cena ofertowa:
19 367,25 zł brutto. Umowa została podpisana.
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Mechaniczne
oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, w okresie
letnim”.
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Inwestycje i remonty
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: „Kompleksowe
utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych”.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 marca br.
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Bieżące remonty ulic,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31
marca br.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XIV/135/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 9 – Górka.
15 marca br. zawarto akt notarialny – umowa sprzedaży działki ewid. nr 1633/87
o pow. 0,0110 ha, położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka na rzecz osoby fizycznej za
kwotę 6 213,85 zł .
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XX/200/2016 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle Obręb Nr 6 – Zachód.
W dniu 21.03.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A Nr 1368/2016 - umowa
sprzedaży i ustanowienia służebności gruntowej za kwotę 165 000,00 zł.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

10 marca - Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko oraz Izabela Filip
otrzymali w tym roku 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
10 marca - nadzwyczajne posiedzenie Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
15 marca - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego, tematem
spotkania było przedstawienie i uzgodnienie ostatecznej wersji Statutu
Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim,
w tym podjęcie decyzji w sprawie jego uzgodnienia z Wojewodą
Podkarpackim.
15 marca - wręczenie nagród w XXVIII Konkursie Piosenki Obcojęzycznej
LOVE ME TENDER
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Spotkania i wydarzenia

15 marca - gala finałowa Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i trenera
Podkarpackiego Trójmiasta
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Spotkania i wydarzenia
18-19 marca - Gliwice, posiedzenie Związku Miast Polskich
18 marca - 14 reprezentacji jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów zmagało się
w Konkursie wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM, który odbył się
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia

18 marca - Koncert Galowy XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im.
Stefanii Woytowicz
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Spotkania i wydarzenia

18 marca – Plener Dziennikarski
18 marca - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

18 marca - konferencja „Środki unijne w gospodarce odpadami jako element
zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych na gminy i obniżenia opłaty
śmieciowej ponoszonej przez mieszkaoców”
19 marca - Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu
Jasielskiego
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Spotkania i wydarzenia

23 marca – wizyta przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w gabinecie
burmistrza
31

Spotkania i wydarzenia

31 marca - wręczenie nagród w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Jasła
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Spotkania i wydarzenia

1 kwietnia – w ramach akcji informacyjnej na jasielskim rynku pojawił się 500+ BUS.
Rządowy program promował wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.
Od 1 kwietnia można składad wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach
programu Rodzina 500+. Według szacunkowych danych w Jaśle taką pomoc
otrzyma 3,5 tys. dzieci z 2,9 tys. rodzin.
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Spotkania i wydarzenia

1 kwietnia – została wznowiona linia kolejowa Rzeszów-Gorlice. Pociąg z Jasła
odjechał o godz. 16.44, a do Gorlic dotarł o godz. 17.33. Uczestnikami tego kursu,
oprócz podróżnych, byli marszałkowie: Maria Kurowska oraz Bogdan Romaniuk,
senator Alicja Zając, posłanka Barbara Bartuś, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak, burmistrzowie Jasła, Gorlic, Biecza, starosta gorlicki i jasielski, a także
przedstawiciele Kochamkolej.pl
1 kwietnia – w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbył się koncert
jubileuszowy z okazji 10-lecia istnienia chóru Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia
4 kwietnia - Rzeszów, udział w debacie „Jak powinna byd finansowana oświata
w Polsce”

5 kwietnia - wizyta Dawida Laska- wiceprezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
Polska, dotyczącego nowych perspektyw finansowych programu polskosłowackiego
6 kwietnia - spotkanie z dyrektor Filharmonii Podkarpackiej Martą Wierzbieniec
7 kwietnia - Krosno, sympozjum naukowe Gospodarka odpadami przemysłowymi
ponadregionalna wymiana doświadczeo
8 kwietnia - spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich dotyczyło
prezentacji ostatecznej wersji Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod
nazwą Budowa drogo wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Granica Paostwa na odcinku
pomiędzy drogą krajową Nr 28, a drogą krajową Nr 73 tzw. ul. KG 2
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Spotkania i wydarzenia
8 kwietnia - Powitanie wiosny na Cygaoską Nutę
8 kwietnia - spotkanie z matematyką połączone z podsumowaniem XV Jasielskiego
Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa

9 kwietnia – XVII Mistrzostwa Podkarpacia Karate KYOKUSHIN dla dzieci i młodzieży
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Spotkania i wydarzenia

10 kwietnia - obchody VI rocznicy katastrofy smoleoskiej
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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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