Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 15- 29 maja
2017 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/81/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 maja 2017 r. w
sprawie: przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2016 roku.
 Zarządzenie Nr IV/82/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 maja 2017 r. w
sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/83/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2017 r. w
sprawie: udziału miejskich formacji systemu wykrywania i alarmowania w
wojewódzkim treningu systemu
wykrywania i alarmowania w ramach
wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „WISŁA 2017”
 Zarządzenie Nr IV/84/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 maja 2017 r. w
sprawie: udzielenia dotacji na realizacje zadania publicznego (organizacja Dni Kultury
Romskiej- X edycja)
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2017 r. w
sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
 Wydano 9 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
 11.05.2017 r. podpisano umowę na „Modernizację energetyczną budynków
użyteczności publicznej miasta Jasła” dotyczącą Zespołu Szkół Miejskich
Nr 5: kwota: 2.114.420,58 zł., wykonawca – Centrum Techniki Grzewczej
i Sanitarnej NOVUM Stanisław Markiewicz.
 16.05.2017 r. podpisano umowę na „Modernizację energetyczną budynków
użyteczności publicznej miasta Jasła” dotyczącą budynku Urzędu Miasta Jasła:
kwota: 2.599.472,64 zł., wykonawca – ECORESBUD.
 16.05.2017 r. umowa WI.7021.10.34.2017 na wykonanie projektu budowlanego
oświetlenia końcowego odcinka przy ul. Polnej. Wykonawca: Stanisław Kmak.
Kwota brutto – 2.840,00 zł, termin realizacji – 16.10.2017 r.
 18.05.2017 r. umowa WI.7013.38.2017 na przebudowę i modernizację
końcowego odcinka rowu przy ul. 3-go Maja na osiedlu Rafineryjnym w Jaśle.
Wykonawca – Zbigniew Gajda. Kwota brutto – 18.450,00 zł, termin realizacji –
31.05.2017 r.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne

 Projekt pn. „Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej
w Jaśle” złożony do dofinansowania w ramach działania 5.1 Infrastruktura
drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020, został
pozytywnie oceniony na ocenie formalnej .
Koszt całkowity projektu wynosi 5.440.979,41 zł, w tym dofinansowanie
z EFRR wynosi 4.198.396,70 zł.
Projekt obejmuje budowę nowych odcinków dróg: drogi 5KDZ i części drogi
KDZ3, które będą prowadzić do terenu inwestycyjnego Strefy Aktywności
Gospodarczej (SAG) Jasło-Warzyce. Łączna długość wybudowanych dróg
w ramach wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.365,52m.
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Fundusze Zewnętrzne
 16 maja br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania
pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Jaśle”. Zadanie realizowane
jest w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja
2016, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Koszt całkowity brutto: 1 312 221,54 zł
dofinansowanie FRKF : 656 110,77 zł
Środki własne: 656 110,77 zł
Zakresem rzeczowym zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury
sportowej w Jaśle” jest:
- przebudowa boiska sportowego na osiedlu Gamrat.
- wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy
ul. Śniadeckich w Jaśle.
- przebudowa stadionu na osiedlu Sobniów.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLIV/459/2017 w sprawie ustanowienia służebności
budynkowej na działce ewidencyjnej 918/8 położonej w Jaśle obręb Nr 7 – Południe.
W dniu 11 maja 2017 r. zawarto akt notarialny w sprawie ustanowienia służebności
budynkowej polegającej na nadwieszeniu nad w/w działką górnych kondygnacji
budynku wznoszonego na działce ewid. nr 841/9 położonej w Jaśle obręb Nr 8Centrum stanowiącej własność TBS ABK Spółka z o. o. w Jaśle.
 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/412/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka.
W dniu 12 maja 2017 r. zawarto akt notarialny sprzedaży działek ewid. nr 1672/26
i 1672/36 o łącznej pow. 0,0098 ha na rzecz osoby fizycznej (na poprawienie
warunków zagospodarowania działki budowlanej).
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Realizacja uchwał

 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/415/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 3 - Błonie.
W dniu 15 maja 2017 r. zawarto akt notarialny sprzedaży działek ewid. nr 32/7 i 34/45
o łącznej pow. 0,0211 ha na rzecz Spółki Cywilnej AUTO-CENRTUM SALMAR.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
16 maja -Dębowiec, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego
17 maja - konferencja „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
18 maja - Kraków, spotkanie w RZGW
19 maja - otwarcie Miejsca Pamięci o Męczennikach Katyńskich (ZSM nr 3 w Jaśle)
19 maja - Olimpiada sportowa- Bieg po zdrowie
19 maja - Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST
19 maja - Majowa noc z JDK
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Spotkania i wydarzenia
22 maja - spotkanie w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku JasłoPilzno
25 maja - posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku
Komunikacyjnego w powiecie jasielskim

26 maja - uroczystości 24. rocznicy powstania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
26 maja - Rzeszów, podpisania listu intencyjnego w sprawie elektromobilności

26-27 maja - obchody 30-lecia Przedszkola Miejskiego nr 6
28 maja - Dębowiec, Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków

28 maja - Jasielskie Juwenalia
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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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