Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 26 września do 24 października
2016 roku
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Zarządzenia Burmistrza

3

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/127/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września
2016 r. w sprawie: przekazania Dyrektorowi Zakładu Miejskiej Komunikacji
Samochodowej 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/128/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września
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/129/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 września
2016 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/130/ 2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 października
2016 r. w sprawie: ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr IV/131/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 października
2016 r. w sprawie:
ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków
o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięd o charakterze sportowym.
 Zarządzenie Nr IV/132/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 października
2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Miejskiego nr 9, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia
20 września
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 drogi publicznej
z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza
w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
SPORT
 XVI Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liśd Dębu”
Około 100 uczestników - zuchów, harcerzy oraz młodzież niezrzeszona z 16 szkół
z Jasła i powiatu jasielskiego uczestniczyło w zawodach zorganizowanych
w sobotę 8 października w Jaśle. Głównym organizatorem była Komenda Hufca
ZHP w Jaśle W ramach współorganizacji zawodów z budżetu miasta zakupiono
nagrody rzeczowe dla uczestników za łączną kwotę 1 tys. zł.
 Turnieju siatkówki żeoskiej w ramach „Memoriału im. Jerzego Janusza”
Zorganizowany turniej żeoskich zespołów siatkowych uświetniony został przez
mecz towarzyski siatkarskich zespołów Orlen Ligi: „Polski Cukier Muszynianka
Enea” i „Developers Sky Res Rzeszów”. Turniej zorganizowano na hali sportowej
MOSiR w Jaśle w dniach 7-8 października 2016 r. Miasto Jasło pokryło koszty
organizacyjne w kwocie 3500 zł.
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Ważne informacje
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Ważne informacje
Wydziału Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
 Remont 2 garaży w budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Żółków”.
10 października 2016 r. zawarto umowę na remont 2 garaży w budynku
OSP Jasło – Żółków. Wartośd robót wyniesie brutto 25 000,00 zł. Zakres robót
obejmuje min.: skucie uszkodzonych tynków i ich uzupełnienie, uzupełnienie
brakujących tynków, wkucie przewodu energetycznego oraz odcinka instalacji
doprowadzającej wodę, wymiana świetlówek wraz z przełącznikami, wymiana gniazd
230 V z uziemieniem, wymiana drzwi aluminiowych, gruntowanie i malowanie ścian
i sufitów, skucie istniejącej posadzki, wykonanie izolacji pod wylewkę, wykonanie
nowej wylewki, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, ułożenie gresu na
posadzce, ułożenie płytek na ścianach na wys. ok. 150 cm. Termin zakooczenia robót
objętych umową ustalono na 18.11.2016 r.
Wykonanie w/w robót pozwoli na zakooczenie remontu budynku remizy OSP Jasło –
Żółków i wykorzystanie jednego z pomieszczeo na magazyn przeciwpowodziowy dla
jednostek OSP z terenu Miasta Jasła.
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Ważne informacje
 Podtopienia w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 4-5.X.2016 r.
Intensywne opady deszczu spowodowały w dniach 4–5.10.2016 r. zalanie lub
podtopienia budynków, dróg, nieruchomości oraz upraw rolnych na terenie miasta
Jasła.
Rzeki przepływające przez Jasło przekroczyły stan alarmowy na n/w wodowskazach:
rz. Wisłoka („Żółków”)
429 cm – przekroczenie o 79 cm,
rz. Wisłoka („Krajowice”)
525 cm – przekroczenie o 75 cm,
rz. Jasiołka („Jasło”)
463 cm – przekroczenie o 43 cm,
rz. Ropa („Topoliny”)
402 cm – przekroczenie o 22 cm.
Suma opadów dobowych na punktach pomiarowych przedstawiała się następująco:
Wisłoka Jasło – 69,2 mm (04-05.10.2016):
Wisłoka Nowy Żmigród – 84 mm (04-05.10.2016),
Wisłoka Krempna – 120,2 mm (04-05.10.2016),
Ropa Wysowa – 92,8 mm (04-05.10.2016),
Ropa Biecz – 83,6 mm (04-05.10.2016),
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Jasiołka Dukla – 108 mm (04-05.10.2016).

Ważne informacje
Akcję ratowniczą prowadzono od godziny 13.00 4.10.2016 r. z równoczesnym
wprowadzeniem stałego dyżuru Burmistrza do godziny 730 dnia 6.10.2016 r.
w trakcie, którego wykonywano działania:
• Osiedle Niegłowice – zabezpieczano domy z zabudowaniami gospodarczymi oraz
zakłady, informowano mieszkaoców;
• ul. boczna od ul. Mickiewicza – zabezpieczano podtopione budynki mieszkalne,
. • udrażniano przetkany przepust pod mostkiem na ul. Towarowej.
W dniu 4.10.2016 r. o godz. 19.00 został wprowadzony przez Burmistrza Miasta
Jasła alarm przeciwpowodziowy.
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Ważne informacje
Wnioski i propozycje do realizacji:
1. PZMiUW Inspektorat w Jaśle:
- sprawdzenie wszystkich śluz i przepustów oraz wykonanie oczyszczenia
i odmulenia,
- wykonanie przeglądu i napraw klap zwrotnych,
- wykonanie przeglądu bramy przejazdowej przy ul. Konopnickiej,
. - wykonanie przeglądu wałów przeciw powodziowych i urządzeo wodnych,
2. Kolejne wystąpienie do odpowiednich jednostek nadrzędnych (Urząd
Marszałkowski, Wojewoda Podkarpacki, PZMiUW) w sprawie kompleksowej
budowy nowych oraz rozbudowy i modernizacji istniejących zabezpieczeo
przeciwpowodziowych na terenie miasta Jasła,
3. Wykonanie przeglądu i oczyszczenie kratek ściekowych, przepustów i mostków
w drogach na terenie Miasta Jasła,
4. Uzupełnienie materiałów i sprzętu w magazynie p.pow., jednostkach OSP oraz
MCZK, wykonanie przeglądu i naprawa uszkodzonego sprzętu.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
• Wydano 15 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

• Zakooczenie umowy nr. WI.272.72.2016, wymiana nawierzchni żwirowej na placach
zabaw – Ogródek Jordanowski, ul. Metzgera i Słowackiego, kwota 69 869, 41 zł.
Wykonawca Z.G.K. w Kołaczycach, protokół z dnia 30.09.2016 r.
• Zakooczenie umowy GN.7021.6.12.2016 zadaszenie Zielonego Rynku – etap II –
konstrukcja pod pokrycie z drewna klejonego. Wykonawca ECORESBUD Sp. z o.o.
Kwota – 449 839,84 zł. Odbiór 30.09.2016 r.
• Zakooczenie umowy WI.272.87.2016. Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu
Ludowym w Bryłach. Wykonawca F.U.H. „KESON” II s.c. Kwota – 45 387,74 zł.
Protokół odbioru 30.09.2016 r.
• Wykonano remont chodnika przy ul. Czackiego. Wykonawca „Romax” Robert
Pastwa. Koszt wykonania 29 802,42 zł.
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Inwestycje i remonty

• Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Rolniczej. Wykonawca P.R.D.M. Jasło.
Koszt wykonania 61 903 44 zł.

• Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Niegłowickiej.
Wykonawca F.H.U. Grzegorz Ligęzka - kwota 19 736,21 zł.
• Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Floriaoskiej. Wykonawca
F.H.U. Grzegorz Ligęzka, koszt 23 829,60 zł.
• Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do cmentarza na Osiedlu
Soboniów. Wykonawca P.R.D.M. Jasło, koszt 40 747,44 zł.
• Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ul. Lwowskiej w kierunku
Pana Szpaka. Wykonawca F.H.U. Grzegorz Ligęzka, koszt 21 772,11 zł.
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Inwestycje i remonty

• Zawarto umowy na wykonanie przebudów 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. Baczyoskiego – 106 263,39 zł.
- ul. Przybyszewskiego 89 993.57 zł.
- ul. Za Bursą – 99 978,09 zł
Wykonawca P.R.D.M. Jasło.
Termin wykonania przebudów do 30.11.2016 r.
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Spotkania i wydarzenia
27 września - Konwent Wójtów i Burmistrzów, spotkanie dotyczyło udzielenia
pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz włączenia się
samorządów gminnych do programu szkoleo dla dzieci przedszkolnych pn.
„Jak zapobiegad pożarom”.
1 października - udział w uroczystościach - Firlejówka
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Spotkania i wydarzenia

5 października - Rzeszów wręczenie nagród „Budowa Roku Podkarpacia”.
Zmodernizowany budynek Jasielskiego Domu Kultury otrzymał tytuł „Budowy Roku
Podkarpacia 2015” oraz nagrodę I stopnia, w konkursie organizowanym przez Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz
Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
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Spotkania i wydarzenia

6 października - inauguracja roku jubileuszowego - Uniwersytet Trzeciego Wieku.

7 października - uroczysta premiera
filmu „Akcja Pensjonat”. Dokument
fabularyzowany został w całości
wyprodukowany przez Telewizję
Obiektyw z Krosna. Miasto było
głównym sponsorem produkcji
filmu.
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Spotkania i wydarzenia

11 października - rozpoczęcie spotkao konsultacyjnych Burmistrza Miasta Jasła
z mieszkaocami poszczególnych osiedli. Zakooczenie spotkao 28 października.
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Spotkania i wydarzenia

12 października - II spotkanie konsultacyjne ds. gospodarki odpadami w Krośnie
12 października - Świlcza, udział w uroczystości Dnia Jedności Niemiec
13 października - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
13 października - pasowanie na ucznia w Zespole Szkół Miejskich nr 5
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Spotkania i wydarzenia

13 października - piętnastu
nauczycieli szkół i przedszkoli
odebrało nagrody Burmistrza
Miasta Jasła.

14 października - Nadarzyn, udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych
World Travel Show 2016-Ptak Warsaw Expo.

14 października - jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Społecznych im. Adma
Mickiewicza w Niegłowicach
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Spotkania i wydarzenia

15 października - 120 małych jaślan rozpoczęło rok akademicki na Jasielskim
Uniwersytecie Dziecięcym. To już siódma edycja projektu, który realizowany jest
przez miasto, w ramach programu edukacyjnego Jasło - Miasto Wiedzy.
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Spotkania i wydarzenia

16 października - uroczystośd nadania herbu Gminie Osiek Jasielski
17 października - Rzeszów, spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
17 października - Rzeszów podpisanie umowy na realizację zadania „Podniesienia
jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat
Jasielski
17 października - uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru- Zespół Szkół Nr 4
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Spotkania i wydarzenia

18 października - spotkanie z zawodniczkami judo UKS MOSIR JASŁO
(podopiecznymi Michała Czarneckiego)
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Spotkania i wydarzenia

19 października - osiemnastu mieszkającym w Jaśle małżeostwom
o 50-letnim lub dłuższym stażu, obchodzącym w tym roku „Złote gody”, Prezydent
RP Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeoskie. W imieniu
prezydenta Dostojnych Jubilatów odznaczył burmistrz R. Pabian.
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Spotkania i wydarzenia
21 Października - Po raz czwarty
uczniowie jasielskich szkół i przedszkoli
przystąpili do realizacji małych
projektów naukowo-badawczych w
ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z
LOTOSEM.

21-22 października - IV Festiwal Nauki
organizowany w ramach
programu Miasto – Wiedzy

22 października - Run and Roll 2016
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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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