Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 30 grudnia do 8 lutego
2016 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
Zarządzenia 2015 r.
 Zarządzenie Nr IV/166/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/167/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadao własnych Miasta Jasła
w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które
mogą byd dotowane z budżetu Miasta Jasła.
 Zarządzenie 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
 Zarządzenie Nr IV/169/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego zadao z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu
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terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/170/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

5

Zarządzenia
Zarządzenia 2016
 Zarządzenie Nr IV/1/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr II/165/2007Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 lipca
2007 r. w sprawie określenia zasad ustalenia czynszu za najem gruntów i garaży
należących do zasobu Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr IV/2/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2016 r. w
sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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/3/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
w ramach otwartego konkursu na realizację zadao publicznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które mogą byd
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2016 roku.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/4/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2016 r.

 Zarządzenie Nr IV/5/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 Zarządzenie Nr IV/6/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie: planu finansowego zadao z zakresu administracji rządowej i innych zadao
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/7/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 stycznia 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/8/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie: powołania 2016 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla
nauczycieli.
 Zarządzenie Nr IV/9/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na
realizację zadao publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2016 r.
 Zarządzenie Nr IV/10/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 stycznia 2016 r. w
sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięd o charakterze
sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu
Miasta Jasła na 2016 r.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/11/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 stycznia 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/12/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie:
zasad planowania i realizacji kontroli związanych z dotacjami udzielonymi z budżetu
Miasta Jasła oraz w sprawie weryfikacji sprawozdao z realizacji zleconych zadao
publicznych i rozliczeo z wykorzystania dotacji.
 Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie:
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych
i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie:
planu kontroli wewnętrznych na 2016 r.
 Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w związku z decyzją w sprawie przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na najem kiosku handlowo-usługowego,
usytuowanego przy ul. Jana Pawła w Jaśle, stanowiącego własnośd Miasta Jasła.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż drewna na pniu pochodzącego z drzew rosnących na
terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 2 w Jaśle.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne
 12 stycznia br. Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie 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.
Zakres projektu obejmuje wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja będące
jednostkami Miasta Jasła.
Wartośd projektu: 1 300 000,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: 999 923,48 zł.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
 Zawarto umowę o dzieło w zakresie opracowania Kompleksowego programu
zmierzającego do zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych
inwestowaniem na terenie Miasta Jasła oraz sporządzenia Strategii
ukierunkowanej na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Jasła.

 Przygotowano i wysłano kompleksową ofertę inwestycyjną miasta Jasła do
Ambasady RP w Federacyjnej Republice Brazylii (foldery, prezentacje
multimedialne, film o Jaśle w trzech wersjach językowych: PL, EN, FR).
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Zadania realizowane
 Opracowanie Miejskiego Programu rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020
- opracowano projekt uchwały RMJ w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła wraz z niezbędnymi
załącznikami (mapa, diagnoza)
- przygotowano i zaplanowano przebieg konsultacji społecznych ww. projektu
uchwały RMJ. Formy konsultacji: zbieranie uwag w formie papierowej
i elektronicznej z wykorzystaniem formularza, otwarte spotkanie konsultacyjne,
spacer studyjny. Spotkanie i spacer odbyły się w dniu 22.01.2016 r. Konsultacje
trwają do 13.02.2016 r.
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Ważne informacje
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Ważne informacje

Konsultacje społeczne
Do 13 lutego br. w Jaśle prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektu
uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Jasła.
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Ważne informacje
Do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 15 stycznia br.
uprawnieni są wszyscy mieszkaocy Jasła, a szczególnie nimi zainteresowani powinni
byd: mieszkaocy obszaru rewitalizacji, właściciele bądź podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, a także podmioty prowadzące
lub zamierzające prowadzid na obszarze miasta działalnośd gospodarczą.
Konsultacje obejmują kilka form. Jedną z nich było otwarte spotkanie umożliwiające
omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, zorganizowane 22 stycznia br. w Jasielskim Domu Kultury. Po spotkaniu
odbył się spacer studyjny, którego celem była wizualizacja miejsc znajdujących się w
proponowanych granicach obszarów. Otwarte spotkanie i spacer studyjny prowadzili
Antoni Pikul, zastępca burmistrza Jasła oraz eksperci z Centrum Projektów
Rewitalizacji S.A. w Katowicach.
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Ważne informacje
SPORT
 Dotacje celowe do zadao realizowanych przez kluby sportowe
Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięd
o charakterze sportowym. Dotację otrzymało 16 klubów sportowych na realizację
19 przedsięwzięd.
W ramach dotacji realizowane będą zadania w niżej wymienionych dyscyplinach:
piłka nożna, piłka siatkowa, sporty walki, pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe,
narciarstwo oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2016
– 40 tys. zł.
Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 590 tys. zł, a wysokośd
dotacji zawiera się w przedziale od 2 tys. zł do 150 tys. zł.
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Ważne informacje
 Miasto Jasło było współorganizatorem:
Zawodów narciarskich i snowboardowych w slalomie gigancie pn.: „II Puchar Króla”
w dniu 28.01.2016r. Zawody zorganizowano na stoku stacji narciarskiej w Świątkowej
Wielkiej. W zawodach wzięła udział młodzież z Jasła i Powiatu Jasielskiego. Głównym
organizatorem zawodów było MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna
oraz I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie
przemysłowej Warzyce między u. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400,00 zł.
Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.
 Trwają prace przy wykonaniu koncepcji „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Osiedla Gamrat- koncepcja drogi KD” na kwotę 33 210,00 zł. Wykonawca: „Cursus
Projekt Marcin Ludwig”.
 Trwają prace przy wykonaniu projektu budowy drogi publicznej z miejscami
postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle na
kwotę 33 825,00 zł. Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.
 Trwają prace przy wykonaniu projektu rozbudowy ul. Gorajowickiej na kwotę
23
44 895,00 zł. Wykonawca: „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.

Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał

W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XVI/166/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia na
rzecz Miasta
Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle,
obręb Nr 13 – Wądoły z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej (ul. Gądki)
i drogę wewnętrzną. W dniu 04.02.2016 r. zawarto akt notarialny.
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Spotkania i wydarzenia

26

Spotkania i wydarzenia

6 stycznia - już po raz trzeci ulicami Jasła przeszedł Orszak Trzech Króli. Tym
samym miasto znalazło się w gronie ponad 400 miejscowości w Polsce i na
świecie, w których odbyły się uliczne jasełka. W wydarzeniu wzięło udział kilka
tysięcy jaślan.

6 stycznia - koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia istnienia młodzieżowego chóru
„Soli Deo”, działającego przy I LO w Jaśle i parafii pw. św. Stanisława BM
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Spotkania i wydarzenia

9 stycznia - 20 zjazd kursantów Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle zakooczył
roczne zajęcia, których zadaniem było wykształcenie winiarzy praktyków,
przygotowanych do samodzielnego prowadzenia winnicy i wyrobu wina na
profesjonalnym poziomie.
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Spotkania i wydarzenia

9 stycznia – XXI koncert finałowy Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”
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Spotkania i wydarzenia

10 stycznia - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11 stycznia - Rzeszów - Urząd Marszałkowski, posiedzenie Wojewódzkiej Grupy
Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
12 stycznia - spotkanie w PKP Kraków

13 stycznia - Warszawa, spotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Jasła Jerzym
Dudusiem Matuszkiewiczem
14 stycznia - spotkanie informacyjne, na którym zostało zaprezentowane rozwiązanie
przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 o długości około 1.4 km
między ulicami Lwowską (droga krajowa nr 73) i Piłsudskiego (droga krajowa nr 28)
oraz między ulicą M. Konopnickiej i rzeką Jasiołka.
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Spotkania i wydarzenia

14 stycznia - 13 par, które ponad 50 lat temu zawarło związek małżeoski, świętowało
jubileusz Złotych Godów. Pary te postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z 8 maja i z 17 listopada 2015 roku, otrzymały Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeoskie. Odznaczenia wręczali Ryszard Pabian, burmistrz Jasła oraz Alicja Wójcik,
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kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle.

Spotkania i wydarzenia
15 stycznia - wybory Zarządu na Osiedlu Kaczorowy
19 stycznia - Brzostek, spotkanie ws. rozbudowy drogi nr 73. Wynikiem spotkania
było wspólne wystąpienie sześciu Gmin skierowane do pana Dyrektora Wiesława
Kaczora- GDDKiA oddział w Rzeszowie

19 stycznia - Podsumowanie akcji
„Pomóż dzieciom przetrwad zimę”.
160 rodzin, korzystających na co
dzieo ze wsparcia Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Jaśle zostało obdarowanych
paczkami.
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Spotkania i wydarzenia
20 stycznia - udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu
21 stycznia - spotkanie z prezesem Krzanowskim- Nowy Styl
21 stycznia - Rzeszów, otwarcie wystawy fotografii Jasło- Odrodzenie miasta i jego
rozbudowa w latach 1945-1985.

22 stycznia - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego.
Tematy spotkania:
- scalanie i wymiana gruntów. Przedstawienie zakresu projektu, który umożliwi
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego środkami zewnętrznymi w zakresie
rozwoju obszarów związanych z podatkiem i opłatami lokalnymi oraz zarządzania
nieruchomościami. Wspólnoty gruntowe- zmiany przepisów.
- informacja w sprawie uruchomionej pomocy prawnej realizowanej jako zadanie
zlecone rządowe
- informacja o zaawansowaniu prac przy opracowaniu wspólnej strategii
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transportowej

Spotkania i wydarzenia

22 - 23 stycznia - Piaseczno, udział w Związku Miast Polskich
23 stycznia - Svidnik, udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej. W wyjeździe
wzięła udział również delegacja samorządu miejskiego. W trakcie spotkania
z przedstawicielami innych miast dyskutowano o kontynuowaniu i rozszerzeniu
współpracy pomiędzy miastami.
26 stycznia - Rzeszów, spotkanie noworoczne
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Spotkania i wydarzenia

26 stycznia - Krosno, spotkanie konsultacyjne w związku z opracowywaniem
dokumentacji przedprojektowej dla projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108
na odcinku Jasło – Nowy Zagórz ” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów
perspektywy 2014-2020, etap II” oraz „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie”
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu
„Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II”.
27 stycznia - Sesja Młodzieżowa Rady Miejskiej Jasła
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Spotkania i wydarzenia
28 stycznia - Świątkowa, Puchar Króla
28 stycznia - premiera filmu „Czas leśnych kurierów”
29 stycznia - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego w sprawie:
omówienia przez panią Marię Kurowską - Wicemarszłek Województwa
Podkarpackiego oraz pana Andrzeja Kuliga-Dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Aktualizacji Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami w Regionie Południowym
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Spotkania i wydarzenia

30 stycznia - Inauguracja Kursu Podkarpackiej Akademii Wina

1 lutego - Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego w sprawie:
omówienia projektu Statutu Powiatowego- Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim
3-4 luty - konferencja regionalna PSST oraz XXXI Ogólne Zgromadzenie PSST
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Spotkania i wydarzenia

5 lutego - uroczyste
otwarcie nowej sali
gimnastycznej - SP nr 4
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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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