Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 20 czerwca do 29 sierpnia
2016 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/95/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle, Zespołu
Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle, Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Jaśle oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr IV/96/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.
 Zarządzenie Nr IV/97/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: podziału środków na stypendia w 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/98/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/99/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 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/100/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie: planu kontroli podatkowej na II półroczne 2016 roku.

 Zarządzenie Nr IV/101/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór oraz określenia
Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora
Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/102/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia konkurów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich
Nr 1, Zespołu Szkół Miejskich Nr 2, Zespołu Szkół Miejskich Nr 6, Szkoły Podstawowej
Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 6, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Jasło, przeprowadzonych na podstawie
zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła nr IV/88/2016 z dnia 2 czerwca 2014 r.
 Zarządzenie Nr IV/103/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/104/ 2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r. w
sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Miejskich Nr 1 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/105/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/106/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/107/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/108/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie:
powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Miasto
Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia
i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz
z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/109/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie: wyznaczenia zamawiających upoważnionych do przeprowadzenia
wspólnych postępowao i udzielenia zamówieo publicznych w imieniu i na rzecz
kilku zamawiających w związku z realizacją projektu pn.: „Miasto Wiedzy.
Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia
poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą
infrastruktury w Jaśle”. w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójnośd przestrzenna
i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, Poddziałanie
6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 Zarządzenie Nr IV/110/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lipca 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.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/111/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IV/168/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia
31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad jedoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr IV/112/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie: realizacji zadania pn.: „Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji
oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację
zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle” przez
placówki oświatowe Miasta Jasła.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/113/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: wyznaczenia zamawiających upoważnionych do
przeprowadzenia wspólnych postępowao i udzielenia zamówieo publicznych
w imieniu i na rzecz kilku zamawiających w związku z realizacją projektu pn.: „Miasto
Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia
i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz
z poprawą infrastruktury w Jaśle”. W ramach Osi Priorytetowej 6. Spójnośd
przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3
Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 Zarządzenie Nr IV/115/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/116/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lipca 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
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samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/117/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 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/118/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”
na rok szkolny 2016/2017.
 Zarządzenie Nr IV/119/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/120/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 sierpnia 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.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/121/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze 2016 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 czerwca 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: „Budowę gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę
o symbolu kl1, kl2,kd1,kd2,kd3,kd4,kd5, kanalizacji deszczowej oraz świetlenia
ulicznego-częśd I, oraz budowę kanalizacji deszczowej Etap I” oraz do badania i oceny
ofert.
 Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 5 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeostwa w Urzędzie Miasta w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych i wyposażenia dla
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie
konserwację i naprawę przydzielonych sortów mundurowych i wyposażenia.
 Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 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: „Modernizację infrastruktury sportowej w Jaśle” oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lipca 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: „Remont nawierzchni asfaltowej ulic osiedlowych w Jaśle” oraz
do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie: monitoringu, nadzoru i zarządzania instalacjami kolektorów słonecznych
wykonanych na domach prywatnych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 1628/49 i 1633/83 położonych w Jaśle Obręb
9-Górka oraz działki ewidencyjnej nr 2651 położonej w Jaśle Obręb Nr 3 – Błonie.
 Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zbycia przedmiotów ze złota, srebra oraz innych materiałów
nieszlachetnych
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na
wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na rok 2016 obejmującego
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60
roku życia.

 Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
 Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020
W trackie są konsultacje dot. list planowanych przedsięwzięd rewitalizacyjnych na
terenie Miasta Jasła. Lista zawiera takie pozycje, jak: nazwa, realizator, zakres
rzeczowy, lokalizacja, szacowana wartośd, prognozowane rezultaty.
 Promocyjna działalnośd wydawnicza

Wspólnie z Powiatem Jasielskim oraz kilkoma Gminami z Powiatu wydano folder
w języku angielskim, promujący pod względem turystycznym Powiat Jasielski oraz
Miasto Jasło. Folder w liczbie 4 tys. szt. rozpowszechniany był wśród uczestników
Światowych Dni Młodzieży 2016 przebywających w Diecezji Rzeszowskiej.
18

Zadania realizowane
 Strategia Wizerunkowa Jasła – promocja miasta
Wykonano ramki do tablic rejestracyjnych jednorzędowych (3.000 szt.) z logo
miasta Jasła oraz zorganizowano akcję ich dystrybucji wśród mieszkaoców miasta
Jasła. Spotkały się one z olbrzymim zainteresowaniem mieszkaoców naszego
miasta.
 Wykonano remont „witacza” przy Drodze Wojewódzkiej nr 992.
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Zadania realizowane
 Infrastruktura społeczna
19 sierpnia br. zostało zakooczone postępowanie konkursowe na wyłonienie
realizatora programu polityki zdrowotnej na rok 2016 obejmującego szczepienia
przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.
Wybrano ofertę z najniższą ceną tj. Centrum Zdrowia dr Mastej z siedzibą Jasło
ul. Staszica 17 A. Koszt jednorazowego szczepienia wyniesie 29,95 zł.

Wydział Oświaty
Przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopieo nauczyciela
mianowanego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Miasto Jasło jest
organem prowadzącym.
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Zadania realizowane
Wydział Spaw Obywatelskich
 sfinansowanie „Wakacyjnych Spotkao Artystycznych” na jasielskich osiedlach
 realizacja programu „Trener osiedlowy” – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym
 sfinansowanie półkolonii letniej w jasielskich szkołach podstawowych
i gimnazjach

 cykliczne spotkania superwizyjne dla osób zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie
 prowadzanie działao informacyjno-edukacyjnych przez członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Jaśle w ramach akcji „Alkohol ograniczona dostępnośd” wśród
przedsiębiorców posiadających zezwolenia alkoholowe.
21

Fundusze zewnętrzne
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Fundusze zewnętrzne
 Trwa realizacja projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz
poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego
planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Stan realizacji zakresu rzeczowego:
- budowa sieci bezprzewodowej w szkołach, zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania do pracowni szkolnych oraz zakup 1 serwera NAS – procedura
przetargowa w trakcie rozstrzygnięcia,
- zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznej –
zamówienie w trakcie realizacji,
- przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 11 i sali korekcyjnej przy
SP2 – procedura przetargowa w trakcie realizacji.
Zakres projektu obejmuje wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja, dla których
organem prowadzącym jest miasto.
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Fundusze zewnętrzne
 16 sierpnia br. Miasto Jasło (PW) złożyło wniosek o dofinansowanie projektu
partnerskiego pn. „Kiedy historia łączy .. Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła
i Vranova nad Topl’ou”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerami projektu są: Miasto Vranov nad
Topl’ou (P1), Muzeum Regionalne w Jaśle (P2), Jasielski Dom Kultury (P3) oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (P4).
Zakres projektu dla poszczególnych PP obejmuje w szczególności:
PW: promocja projektu (m.in.: tablice, plakaty), organizacja wydarzeo i kampanii
promocyjnej, szkolenia dla pracowników instytucji kultury.

P1: działania infrastrukturalne związane z udostępnieniem ruin kościoła,
inscenizacja wydarzenia historycznego na Słowacji i w Polsce, organizacja
konferencji historycznej, warsztaty malarskie, zakup wyposażenia niezbędnego do
realizacji zadao.
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Fundusze zewnętrzne
P2: zakup nieruchomości, opracowanie dokumentacji technicznej oraz aranżacji
wnętrz, adaptacja budynku, utworzenie domu historii Jasła wraz z zakupem
wyposażenia, organizacja wydarzenia promocyjnego, utworzenie strony
internetowej obiektu.
P3: organizacja plenerowego wydarzenia historycznego, warsztaty teatralne
i taneczne, wystawa fotograficzna, plener malarski, działania promocyjne,
unowocześnienie strony internetowej.
P4: organizacja warsztatów dla młodzieży z PL i SK „Poznaj dziedzictwo kulturowe
Jasła i Vranova n/T”.

Wartośd całkowita projektu: 3 171 435,47 euro, w tym dofinansowanie z EFRR
(85%): 2 695 719,73 euro.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Wydano 40 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 21.06.2016 r. umowa GN.7021.6.12.2016 na wykonanie zadaszenia Zielonego
Rynku – częśd II, kwota – 449 839,84 zł, termin – od 24.06.2016r. do 15.09.2016r,
wykonawca – Ecoresbud Sp. z o. o.
 21.06.2016 r. umowa WI.7013.25.2016 na wykonanie placu zabaw przy ulicy
Bieckiej w Jaśle, kwota – 56 000,00 zł, termin – do 31.07.2016 r. wykonawca – W23
Architekci. Obiekt oddano do użytkowania.
 29.06.2016 r. umowa WI.272.70.2016 na zakup wiat przystankowych, kwota –
20 751,33 zł, termin – do 20.08.2016 r.wykonawca - Arret Sp. z o. o.
 01.07.2016 r. unieważniono postępowanie na wykonanie witaczy – zbyt wysoka
cena ofertowa.
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Inwestycje i remonty

 01.07.2016 r. umowa WI.272.63.2016 na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej
przebudowy ulicy Rolniczej, kwota – 12 300,00 zł. wykonawca – A-14 Usługi
Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe.
 01.07.2016 r. umowa WI.272.64.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej
ronda na skrzyżowaniu ulic: Szkolna – Krasioskiego, kwota – 12 300,00 zł, wykonawca
- A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe.

 06.07.2016 r. umowa WI.272.64.2016 na prawowanie nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: „Budowa gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1,
KD2, KD3, KD4, KD5, Kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – częśd I, oraz
budowa kanalizacji deszczowej etap I”. Kwota – 30 750,00 zł. wykonawca - A-14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe.
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Inwestycje i remonty

 11.07.2016 r. umowa WI.272.81.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej
otoczenia budynku Urzędu Miasta w Jaśle, kwota – 39 483,00 zł. wykonawca – W23
Architekci Michał Włudzik.
 18.07.2016 r. umowa WI.272.77.2016 na budowę gminnych dróg na osiedlu Na
Kotlinę o symbolu kl1, kl2, kd1, kd2, kd3, kd4, kd5, kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia ulicznego – częśd I, oraz budowa kanalizacji deszczowej Etap I, kwota –
1 746 867,56 zł, wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
Sp. z o. o. Termin zakooczenia zadania 15 listopad 2016 r.
 26.07.2016 r. zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wiat przystankowych.

 02.08.2016 r. zakooczono przebudowę hydroforni na toalety publiczne w Ogródku
Jordanowskim. Obiekt przekazano do użytkowania.
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Inwestycje i remonty

 02.08.2016 r. umowa WI.272.87.2016 na modernizację zaplecza kuchennego
w Domu Osiedlowym na osiedlu Bryły, kwota – 45 387,74 zł. wykonawca – FUH
„KESON II’’s.c.
 03.08.2016 r. uzyskano uzgodnienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
sposobu zagospodarowania terenu w Jaśle przy ul. Żniwnej pod obiekty PSZOK.
 Wykonano oświetlenie ulicy Mickiewicza na osiedlu Gamrat w Jaśle (12 opraw) za
kwotę 133 000 tys. zł brutto. Wykonawca : Elektromontaż Rzeszów Sp. z o. o.
 Wykonano remont chodnika przy ulicy bocznej od ul. Lenartowicza - kwota
12 091,04 zł. Wykonawca „ROMAX” Robert Pastwa.
 Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej od ul. Kopernika –
kwota 21 690,19 zł. Wykonawca PRDM Jasło.
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Inwestycje i remonty
Wykonano remont ulicy bocznej od ul. Żniwnej - kwota 9 100,00 zł. Wykonawca –
Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski.
 Wykonano remont chodników przy ulicach: Grunwaldzkiej, bocznej od Klasztornej,
W. Pola, bocznej od Na Kotlinę, - kwota 11 765,70 zł.

 Wykonano remont ulicy bocznej od ul. Gądki – kwota 20 800,00 zł. Wykonawca –
Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski.
 Wykonano remont chodników przy ul. Śniadeckich, bocznej od Lwowskiej i remont
barier ochronnych przy ul. Rzemieślniczej – kwota 29 291,77 zł. Wykonawca
„ROMAX” Robert Pastwa.
 Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej trzech placów pod przystanki Oś.
Krajowice – kwota 10 706,68 zł. Wykonawca „ROMAX” Robert Pastwa.
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Inwestycje i remonty
 Wykonano remont ulicy bocznej od ul. Lwowskiej – kwota 9 800,00 zł. Wykonawca
Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodzioski.
 Wykonano remont chodników przy ulicy bocznej od Na Kotlinę, ul Dobrzaoskiego,
Żeromskiego – kwota 21 949,77 zł. Wykonawca „ROMAX” Robert Pastwa.

 Wykonano remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej (dwa odcinki) – kwota
13 864,50 zł. Wykonawca „ROMAX” Robert Pastwa.
 Wykonano remont ulic osiedlowych: ul. Podzamcze, ulica boczna od ul. Floriaoskiej,
ulica boczna od Na Kotlinę, plac przy ul. Kościuszki, ul. Jodłowa – kwota 18 166,00 zł.
Wykonawca – Usługi Sprzętowo Transportowe Zbigniew Jagodzioski.
 Przeprowadzono bieżące remonty ulic miejskich z zastosowaniem masy mineralno
– asfaltowej i emulsji asfaltowej na terenie całego miasta za łączną kwotę
154 254,50 zł. Wykonawca Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka.
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Inwestycje i remonty

 Rozstrzygnięto przetarg na asfaltowanie dróg osiedlowych. Łącznie 10 odcinków
dróg za kwotę 177 321,60 zł, i zawarto umowę z wykonawcą: Firma Handlowo –
Usługowa Grzegorz Ligęzka. Termin realizacji do 31.10.2016 r.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał

Wydział Geodezji

W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIX/293/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb
Nr 23 - Warzyce obejmującej działki nr ewid. 2392/7, 3225/7, 3226/7, 3233/18
i 3230/4 z przeznaczeniem pod budowę drogi ogólnodostępnej.
18 sierpnia br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 4484/2016.
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Spotkania i wydarzenia
20 czerwca – Kraków, udział w uroczystościach związanych z obchodami 240. Rocznicy
Niepodległości USA

21 czerwca- Burmistrz Miasta Jasła oraz przedstawiciele Grupy LOTOS wręczyli
nagrody i wyróżnienia za najlepsze uczniowskie projekty badawcze zrealizowane
w tym roku szkolnym w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W 3.edycji
tego innowacyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego wzięło udział 241 uczniów
jasielskich przedszkoli i szkół, którzy pod opieką 71 nauczycieli opracowali
86 małych projektów naukowo- badawczych.
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22 czerwca - Zgromadzenie ZGDW

22 czerwca - Zgromadzenie Wspólników TBS ABK
22 czerwca - spotkanie zespołu ds. rewitalizacji Miasta Jasła

22 czerwca - udział w uroczystościach związanych z zakooczeniem roku szkolnego
23 czerwca - Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników MPGK

23 czerwca - Jasionka, uroczyste otwarcie Centrum Wystawienniczo- Kongresowego
Województwa Podkarpackiego
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Spotkania i wydarzenia

23 czerwca - dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych i siedmiu z gimnazjów
otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych uczniów. Każdy
z nagrodzonych uzyskał średnią ocen co najmniej 5.0 i ma zachowanie
wzorowe
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Spotkania i wydarzenia
24 czerwca - Rzeszów, konferencja „Łączy nas krew- która ratuje życie”

24 czerwca - na podstawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży w Mieście Jaśle przyznano Stypendia Burmistrza Miasta Jasła za
wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe.
W bieżącym roku szkolnym przyznano:
22 stypendia dla uczniów SP i 46 stypendiów za osiągnięcia w nauce,
2 stypendia dla uczniów SP i 8 dla gimnazjalistów za wybitne osiągnięcia
jednokierunkowe.
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24 - 26 czerwca - Dni Jasła zostały zorganizowane przez Miasto Jasło oraz Jasielski
Dom Kultury Perfect oraz Red Lips to gwiazdy tegorocznych Dni Jasła, na których
bawiło się około 20 tysięcy osób. Oprócz nich na jasielskiej scenie wystąpili:
Totentanz, The Friends, Jacek Dewódzki & Revolucja oraz rodzime formacje:
Humanoid, Mindfield i Krusher
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28 czerwca - Rzeszów, WDK wręczenie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie twórczości artystycznej.

28 czerwca - Rada Społeczna Szpitala
29 czerwca - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego w sprawie aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
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30 czerwca - 2 lipca
- oficjalna wizyta władz
samorządowych w Urzędzie
Miasta oraz wizyta w Organizacji
Rozwoju Miasta Truskawca
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Spotkania i wydarzenia

8 lipca - w Biurze Poselskim posła Bogdana Rzoocy w Jaśle odbyła się konferencja
prasowa poświęcona budowie drogi krajowej numer 73 Pilzno – Jasło. W spotkaniu
udział wzięli: Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Wiesław Kaczor, Burmistrz Jasła
Ryszard Pabian, Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Burmistrz Pilzna Ewa
Gołębiowska, Zastępca Burmistrz Kołaczyc Jerzy Sypieo oraz Wójt Gminy Brzyska Rafał
Papciak.
W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja 14 kilometrów
w dotychczasowym przebiegu trasy oraz budowa 21 kilometrów w nowym korytarzu
drogowym. Do wykonania są także trzy obiekty mostowe na Wisłoce i jeden na rzece
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Dulcza.

Spotkania i wydarzenia

13 lipca - Wakacyjny turniej piłki
nożnej w Gamracie .
Osiem drużyn wzięło udział w
Wakacyjnym turnieju piłki nożnej
rocznika 1999 i młodsi,
który odbył się na boisku Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 na osiedlu
Gamrat

13 lipca - Rada Nadzorcza MPGK

14 Lipca - Zgromadzenie ZGDW
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14 lipca - Kraków, udział w uroczystości związanej z obchodami Narodowego
Święta Francji
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Spotkania i wydarzenia
15 lipca- Biecz, spotkanie ws. połączeo kolejowych

15 lipca - międzynarodowy wyścig kolarski Tour de Pologne. Czwarty etap wyścigu
przebiegał przez Jasło.
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17 lipca - Ujazd, Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Jasła.
Do rywalizacji w kategorii juniorów i seniorów ogółem zgłosiło się
22 zawodników. Zawody zorganizowały Zarządy Jasielskich Kół PZW przy
wsparciu finansowym Miasta Jasła.
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19 lipca - policjanci i policjantki z jasielskiej komendy obchodzili Święto Policji. Przy
tej okazji pięddziesięciu pięciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle
odebrało nominacje na wyższe stopnie służbowe.
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22 lipca - posiedzenie Zarządu ZMP w Sokołowie Podlaskim
23-24 lipca - wyjazd władz samorządowych do miasta zaprzyjaźnionego Sarospatak
na Węgrzech w związku z uczestnictwem w obchodach Dni Miasta

27 lipca - Jasionka, I Forum Polonii Amerykaoskiej w Polsce
27 lipca - Turniej Piłki Nożnej chłopców rocznika 2003 i młodsi na „Orliku” przy
ul. Szkolnej. W turnieju udział wzięło 7 drużyn. Turniej zorganizował MOSiR w Jaśle
28 lipca - Rzeszów, konferencja „Ja dla Polski-Polska dla mnie”
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29 lipca - uroczysty apel połączony z zakooczeniem czynnej służby w szeregach
PSP Komendanta Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesława
Latoszka
29 lipca - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK
2 sierpnia - spotkanie z delegacją z Vranowa
4 sierpnia - spotkanie z prezesem Polwaxu panem Dominikiem Tomczykiem

5 sierpnia - odbył się IV Marsz Wolności pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Jasła oraz Stanisława Dąbrowy -Kostki - uczestnika akcji.
5-7 sierpnia - wyjazd władz samorządowych do miasta partnerskiego Hodonin
w Republice Czeskiej
7 sierpnia - uroczystości związane z 73. rocznicą Akcji Pensjonat
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15 sierpnia - uroczystości Święta Wojska Polskiego, które odbyły się przy
grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim w Jaśle. Wydarzenie
poprzedziła uroczysta msza św. w kościele oo. Franciszkanów w Jaśle.
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18 sierpnia - udział w Zarządzie Powiatu (panel dyskusyjny dot. szpitala)
19 sierpnia - Rzeszów, spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadao
na 2017 r. w ramach realizacji kolejnej edycji Wieloletniego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
19 sierpnia - Rynek, pokaz walk wojów
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20 sierpnia - po raz czwarty zorganizowano rowerowe mistrzostwa Polski BMX
w jeździe indywidualnej na czas, zawody Pucharu Polski BMX oraz zawody dla
amatorów BMX. W zawodach łącznie wystartowało około 50 zawodników z Jasła
oraz z Lublina, Wadowic, Nowej Soli, Dzierżoniowa, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Czerwionki-Leszczyny i Stryszowa.
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21 sierpnia - udział w Dożynkach Gminnych w Gorajowicach

21 sierpnia - udział w Dożynkach Powiatowych w Kołaczycach
24 sierpnia - uroczystośd ogłoszenia wyników i wręczenie nagród w XX Edycji
Konkursu Modernizacja Roku. Miasto Jasło otrzymało wyróżnienie w kategorii
budynek użyteczności publicznej.
25 sierpnia - udział władz samorządowych w Bardejovskim Jarmarku

26 sierpnia - Konkurs Win Polskich
26 sierpnia - zakooczenie Trenera Osiedlowego, w programie uczestniczyło
ok. 400 dzieci i młodzieży z Jasła.
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27-28 sierpnia – XI Międzynarodowe
Dni Wina
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28 sierpnia - wyjazd władz samorządowych do Trebisova na obchody Dni Miasta.
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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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