Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 29 sierpnia do 26 września
2016 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/123/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 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/124/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 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/125/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 2016r.
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/126/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie: udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania w
wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego
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dwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”.

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 sierpnia 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 40/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Informatyka
w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu
edukacyjnego pn.: „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” realizowanego przez
Urząd Miasta w Jaśle w formie zajęd pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach we
współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Kwiatowej w Jaśle, w okresie od 1 do 31 października 2016 r. obiekt dostępny
będzie w godzinach od 8.00 do 20.00.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
 19 września br. rozpoczęto realizację Programu polityki zdrowotnej na rok 2016
obejmującego bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy
podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.
Szczepienia odbywają się w Centrum Zdrowia dr Mastej przy ul. Staszica 17 a
w Jaśle. Podmiot leczniczy wybrano w drodze konkursu.
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
 Z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze uzyskano propozycję
dla jasielskich przedsiębiorców poszukujących partnerów do współpracy w Danii, którą
przekazano do jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz zamieszczono na stronie
www.jaslo.pl
 Zawarto umowę i wykonano zdjęcia do filmu prezentującego miasto Jasło w cyklu pt.
„Z Andrusem po Galicji”, planowana emisja filmu na antenie TVP – listopad 2016 r.
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Zadania realizowane
SPORT
Miasto Jasło było współorganizatorem:
 Rajdu Grodzkiego zorganizowanego w Jaśle w dniu 28.08.2016 r. przez Jasielski
Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle. W rajdzie wystartowały
54 załogi.
 III Otwartych Mistrzostw Jasła w Tenisie
Turniej rozegrano na jasielskich kortach w dniach 24-25 września br. 22 osoby
rywalizowały o tytuł Mistrza Jasła w kategorii Open Mężczyzn i 7 zawodniczek
w kategorii Open Kobiet. Mistrzynią Jasła została Julia Krzysztyoska z Rymanowa
Zdroju. Rywalizację mężczyzn wygrał Adam Rysz.
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Fundusze zewnętrzne
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Fundusze zewnętrzne
• Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła”
złożony do dofinansowania w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków,
RPO WP 2014-2020, został pozytywnie oceniony na ocenie formalnej i merytorycznej i
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt całkowity projektu wynosi 12 060 243,48 zł, w tym dofinansowanie z EFRR
wynosi 9 437 836,85 zł.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację budynków:
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Zespół Szkół Miejskich Nr 5,
- budynek siłowni MOSiR,
- budynek techniczny MOSiR,
- Urząd Miasta Jasła.
Prace termomodernizacyjne dotyczą m.in.: docieplenia przegród, wymianę stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę
oświetlenia wbudowanego.
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Fundusze zewnętrzne
Projekt pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”
złożony do dofinansowania w ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy
społecznej RPO WP 2014-2020, został pozytywnie oceniony na ocenie formalnej
i merytorycznej i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Koszt całkowity projektu wynosi : 2.393.675,01 zł, w tym dofinansowanie z EFRR
wynosi : 2.034.623,71 zł.
Zakres rzeczowy projektu polega na dostosowaniu części budynku przy ul. Szkolnej
na cele Dziennego Domu Pomocy, Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji ds.
wolontariatu a także pomieszczeo administracyjnych do bezpośredniej obsługi osób.
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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.
 20.08.2016 r. - zakooczenie realizacji umowy WI.272.70.2016–zakup wiat
przystankowych.
 31.08.2016 r. – umowa WI.272.95.2016 na remont wiat autobusowych, kwota
12 897,00 zł, wykonawca „ALIMA” Alicja Maciocha. Termin zakooczenia 20.10.2016 r.
 02.09.2016 r. umowa WI.272.96.2016 - roboty modernizacyjne zaplecza
kuchennego w Domu Ludowym na osiedlu Sobniów, kwota 32 841,00 zł, termin do
30.10.2016 r., wykonawca DEKORREM Mariusz Czajka.
 14.09.2016 umowa WI.27297.2016 roboty modernizacyjne zaplecza kuchennego
w Domu Ludowym na osiedlu Brzyszczki, kwota 49 630,50 zł, termin do
30.11.2016 r., wykonawca PBI INSBUD.
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Inwestycje i remonty

 Umowa WI.272.72.2016 wymiana nawierzchni żwirowej na placach zabaw Ogródek Jordanowski, ul. Metzgera i Słowackiego, kwota 69 869,41 zł, termin do
30.09.2016, wykonawca Z.G.K. w Kołaczycach Sp. z o. o.
 Umowa WI.272.74.2016 – naprawa pęknięd płyty żelbetowej w skateparku na
terenie Ogródka Jordanowskiego, kwota 19 939, 96 zł, termin do 28.10.2016 r.
wykonawca CHEMBUD – EKO s.c. Gorlice.
 Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Czackiego, wykonawca ROMAX –
Robert Pastwa, kwota 29 802,42 zł, termin wykonania do 15.11.2016 r.

 Wyłoniono wykonawcę na przebudowę odcinka (480mb.) ul. Rolniczej, wykonawca
P.R.D.M. Jasło, wartośd robót 61 903,44 zł, termin realizacji do 31.10.2016 r.
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Inwestycje i remonty

 Wykonano remont nawierzchni asfaltowych ulic: (wykonawca: Firma HandlowoUsługowa Grzegorz Ligęzka)
- ul. boczna od ulicy Rafineryjnej, na kwotę 19 987,50 zł
- ul. ks. Solarskiego na kwotę 26 274,03 zł
- ul. boczna od ulicy Młynarskiej na kwotę 20 323,04 zł
- ul. B. Prusa na kwotę 8 709,88 zł
- ul. boczna od ulicy Lwowskiej na kwotę 19 535, 35 zł
- ul. boczna od ulicy Starowiejskiej na kwotę 25 287,38 zł
- ul. Rzemieślnicza na kwotę 16 454,94 zł
- ul boczna od ulicy Krakowskiej na kwotę 9 583,67 zł

 Zostanie wykonany remont nawierzchni ul. bocznej od ulicy Niegłowickiej na kwotę
19 736,21 zł, termin wykonania do 31.10.2016 r. Wykonawca: Firma HandlowoUsługowa Grzegorz Ligęzka.
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Inwestycje i remonty
 Zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej ul. bocznej od ulicy Floriaoskiej
na kwotę 16 629,60 zł, termin wykonania do 31.10.2016. Wykonawca: Firma
Handlowo- Usługowa Grzegorz Ligęzka.
 Przygotowano zakresy robót na przebudowę ulic :
- ul. za Bursą
- ul. Kaczorowy
- ul. Przybyszewskiego
- ul. boczna od ulicy Baczyoskiego
Procedura przetargowa zostanie wszczęta po dokonaniu przesunięd budżetowych.
 Zawarto umowę WI.272.77.2016 na „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”, na kwotę
1 747 867,56 zł, termin zakooczenia 15.11.2016 r. Wykonawca PRDM Sp. z o. o.
Trwają roboty budowlane.
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Realizacja uchwał

18

Realizacja uchwał

Wydział Geodezji
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXI/307/2016 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 6 – Zachód.
W dniu 16.09.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 3635/2016
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XIV/136/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż działek położonych w Jaśle, obręb Nr 22 – Brzyszczki oraz uchwałę Rady
Miejskiej Jasła Nr XXXI/306/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
położonej w Jaśle obręb Nr 22 – Brzyszczki II i działki położonej w Jaśle obręb
Nr 18 - Gamrat.
W dniu 16.09.2016 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 3627.
19

Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
31 sierpnia – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego, tematem spotkania
było dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do obowiązujących przepisów
prawa krajowego i unijnego poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług, co
wiąże się z rozbudową placówki

2 września - Narodowe Czytanie
„Quo vadis” w jasielskim
Parku Miejskim
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Spotkania i wydarzenia

5 września - Rada Nadzorcza TBS ABK
5 września - spotkanie w PKP Kraków
7 września - Krynica Zdrój, konferencja Europa Karpat
9 września - Krosno, I spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. gospodarki odpadami
w regionie południowym Województwa Podkarpackiego
9-11 września - wyjazd władz samorządowych do miasta partnerskiego Mako
w związku z uczestnictwem w Festiwalu Cebulowym
9-10 września - wyjazd władz samorządowych do miasta partnerskiego Sambor
w związku z uczestnictwem w obchodach Dni Miasta
10-11 września - Karpacka Troja, inauguracja 24 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
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Spotkania i wydarzenia
14 września - Posiedzenie Rady Seniorów
15 września - Rzeszów-GDDKiA, I Rada Projektu w sprawie inwestycji pn.:
„Wykonanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-EkonomicznoŚrodowiskowego dla inwestycji pn.:” Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz
z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku PilznoJasło”
15 września - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK
15 września - posiedzenie zespołu ds. sportu
16 września - Kombornia, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, połączona z wizytacją poselską w województwie
podkarpackim
16 września - Przemyśl, uroczystości związane z obchodami 25 rocznicy
Niepodległości Ukrainy
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Spotkania i wydarzenia

18 września - obchody Światowego Dnia Sybiraka
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Spotkania i wydarzenia

18 września - Miasto Jasło wspólnie z grupami rekonstrukcji hisotorycznej "Dukla Preszov" oraz "San" zorganizowało widowisko historyczne w ramach VIII.
Memoriału im. Mjra Henryka Dobrzaoskiego "Hubala". Widowisko miało na celu
przypomnienie działao piechoty polskiej z września 1939 roku.
19-21września - Wałbrzych - Kongres rewitalizacji- ZMP
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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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