
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 21 listopada  do 12 grudnia  

2016 roku 
 

1 



Plan sprawozdania 

1. Zarządzenia Burmistrza 

2. Zadania realizowane 

3. Ważne informacje 

4. Inwestycje i remonty 

5. Realizacja uchwał 

6.  Spotkania i wydarzenia 
 

2 



Zarządzenia Burmistrza 
  

 

3 
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 Zarządzenie  Nr IV/196/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 listopada 2016 r.  
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/194/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 
listopada 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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/197/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 listopada 2016 r.  
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/195/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  
16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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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 Zarządzenie Nr IV/198/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 listopada 2016 r.  
w sprawie: powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
 Zarządzenie  Nr IV/199/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 listopada 2016  r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/200/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 listopada 2016 r.  
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr III/95/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  
27 sierpnia 2014 r. w sprawie: szczegółowych zadań i trybu przyznawania nagrody 
rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami Miasta Jasła oraz wzoru 
wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 
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 Zarządzenie Nr IV/201/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 listopada 2016 r.  
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr III/65/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  
4 czerwca 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na 
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek z udziałem Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/202/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 listopada 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 jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Jasła, 
zmienionego Zarządzeniem Nr IV/111/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
12.07.2016 r.  

 
 Zarządzenie Nr IV/203/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2016 r.  
w sprawie: zmiany budżetu  Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 
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 Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 listopada 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 : „Udzielenie kredytu 
długoterminowego na pokrycie deficytu Miasta Jasła na 2016 r.” oraz do badania  
i oceny ofert. 
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Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 
Remont budynku remizy  
Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice”. 
  
W dniu 02 grudnia 2016 r. zawarto umowę na remont budynku  
OSP Jasło – Niegłowice. Wartość robót wyniesie brutto 13 400,00 zł. Zakres robót 
obejmuje min.: wymiana okien, wymiana drzwi, zamurowanie otworów  
w ścianach, obróbki murarsko tynkarskie związane z wymianą okien, obróbka 
szpalet. 
 
 Termin zakończenia robót objętych umową ustalono na 20.12.2016 r. 
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SPORT 
 
3 grudnia br. na krytej pływalni MOSiR we współpracy z Klubem Sportowym 
SPEED Jasło przeprowadzono Amatorskie Mistrzostwa Polski  w Pływaniu 
„FAMILY CUP” Jasło 2016 . W zawodach wystartowało ponad 300 zawodników 
oraz 25 rodzin z kilkunastu miast Polski oraz Słowacji. Wręczono 250 medali, 
85 pucharów,  10 statuetek , około 120 dyplomów oraz wiele nagród 
rzeczowych. Miasto Jasło pokryło koszty organizacji zawodów w wysokości 
8.000,00 zł. 
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KULTURA 
 
Zakończyły się prac remontowo-konserwacyjne 5 zabytkowych nagrobków na Starym 
Cmentarzu w Jaśle: 
  
Koszt całkowity: 45.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków  Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków – 15.000,00 zł, środków  z kwesty 
prowadzonej w 2015 r. przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków 
Cmentarza przy ul. Zielonej  w Jaśle  który przekazał  na ten cel kwotę 12.024,00 zł, 
oraz  środków własnych miasta Jasła 17.976,00 zł.  
1. Pomnik nagrobny Ks. Franciszka Nieświatowskiego 
2. Nagrobek Stefanii Bystszyk współfinansowany ze środków kwesty prowadzonej 
przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy  
ul. Zielonej  w Jaśle przekazał  na ten cel kwotę 512,00 zł.  
3. Nagrobek Alfreda Truskolaskiego współfinansowany ze środków kwesty 
prowadzonej przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza 
przy ul. Zielonej  w Jaśle przekazał  na ten cel kwotę 512,00 zł.  
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4. Nagrobek dziecięcy Władzi  Niedzielskiej, współfinansowany ze środków kwesty 
prowadzonej przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza 
przy ul. Zielonej  w Jaśle w 2014 przekazał  na ten cel kwotę 2.500,00 zł.  
 
5. Nagrobek Zygmunty Bartmańskiej współfinansowany ze środków kwesty 
prowadzonej przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza 
przy ul. Zielonej  w Jaśle przekazał  na ten cel kwotę 11.000,00 zł.  
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 Wydano 10 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.  

 
 Na podstawie umowy nr WI.7013.140.2016 wykonano przebudowę i modernizację 
rowu melioracyjnego przy ul. Ulaszowice w Jaśle, na kwotę 4 000,00 zł.  

 
 Na podstawie umowy nr WI.7013.125.2016 wykonano czyszczenie rowu przy                  
ul. Polnej na odcinku 375 mb. za kwotę 6 000,00 zł. 

 
 Zawarto umowę na budowę oświetlenia odcinka ulicy bocznej od ul. Gądki (za 
Kapliczką)   na kwotę 35.613,68 zł.  

 
 Zawarto umowę na budowę uzupełniającego oświetlenia ul. Mendysa na kwotę 
6 000,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do 16.12.2016 r.  
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 Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
rozbudowy i modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Jaśle. Umowa nr WI.272.138.2016 z dnia 15.11.2016 r. Wykonawca : „W23 
Architekci” Michał Włudzik, za kwotę 98 400,00 zł. Termin od 15.11.2016 r. do 
30.04.2017 r.  
 
 Zakończono roboty modernizacyjne zaplecza kuchennego w Domu Ludowym na 
osiedlu Brzyszczki. Umowa nr WI.272.97.2016 z dnia 14.09.2016 r. za kwotę 
49 630,50 zł. Wykonawca : PBI INSBUD. Protokół odbioru 01.12.2016 r.  
 
 Podpisanie umowy na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Kaczorowy  
w Jaśle. Umowa nr WI.272.151.2016 z dnia 29.11.2016 r. Wykonawca: Zakład 
Produkcyjno – Usługowy „ALIMA”. Koszt 2 298,87 zł. Termin do 15.12.2016 r.  
 
 Wykonano przebudowę ulicy bocznej od ul. 17 –go Stycznia za kwotę 16 754,57 zł. 
Wykonawca: Firma Handlowo- Usługowa Grzegorz Ligęzka. 
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 Zakończono przebudowę ulic:                                                                                                       
ul. Kaczorowy  - 112 013,04 zł                                                                                                    
ul. Pelczara -  81 566,80 zł                                                                                                         
ul. Pietrusa – 36 774,54 zł.  
                                                                                                   
 Wykonawca F.H.U. Grzegorz Ligęzka,  
ulic bocznych od ul. Baczyńskiego – 106 263,39 zł                                                                           
ul. Przybyszewskiego 89 993.57 zł.                                                                                          
ul. Za Bursą – 99 978,09 zł                                                                                      
Wykonawca: P.R.D.M. Jasło                                                                                                
 
 Wykonano przebudowę ul. Starowiejskiej - koszt 30 281,37 zł i ulicy bocznej od  
ul. 17-go Stycznia - koszt 16 754,57 zł. Wykonawca F.H.U. Grzegorz Ligęzka. 

 
 Wykonano przejście dla pieszych na ul. W. Pola spełniające rolę progu 
zwalniającego. Wykonawca Z.P.U Alima. Koszt 12 300, 00 zł.  
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25 listopada- spotkanie integracyjne Honorowych Dawców Krwi 
 
25 listopada - Artur Andrus wraz z zespołem. Artysta wystąpił przed jasielską 
publicznością w ramach IV JasMatów 
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28 listopada - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego 
 
29 listopada - uroczystości Barbórkowe w Zakładzie Gazowniczym 
 
30 listopada - Przegląd  Piosenki Przedszkolnej „Jesień nie musi być smutna” 
 
1 grudnia - spotkanie jasielskich przedsiębiorców z włoskimi inwestorami 
zainteresowanymi uruchomieniem produkcji w Jaśle 
 
2 grudnia - I Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  
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2-3 grudnia - udział przedstawicieli jasielskiego samorządu w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w Liptovskym Mikulaszu 
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4 grudnia - najmłodsi jaślanie zgromadzili się w niedzielne popołudnie w parku 
miejskim, by zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przywitać  św. Mikołaja, 
który zawitał do miasta. 
Organizatorem imprezy, oprócz wymienionych wcześniej klubów motocyklowych, 
było Miasto Jasło. Partnerem akcji był Jasielski Dom Kultury. 
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5 grudnia - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego 
 
6 grudnia - Mikołaj z Caritasem 
 
7 grudnia - Rzeszów, spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
 
8 grudnia - konferencja z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Nowe 
ścieżki rozwoju szkół medycznych w województwie podkarpackim.  
 
10 grudnia - Międzynarodowe Mikołajowe Zawody Judo 
 
11 grudnia - uroczyste spotkanie przy wigilijnym stole oraz  podsumowanie 
Szlachetnej Paczki 



Dziękuję 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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