Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 25 września do 30 października
2017 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/141/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 września 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/142/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji.
 Zarządzenie Nr IV/143/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie: powołania w 2017 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla
nauczycieli.
 Zarządzenie Nr IV/144/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu programu pn. „Jasielska Karta Seniora”.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/145/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr IV/145/2017 z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle
uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działaniu
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 Zarządzenie Nr IV/146/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle uprawnienia
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działaniu jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 Zarządzenie Nr IV/147/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany planu finansowego
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/148/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 października 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/149/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 października 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/150/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia
działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/152/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Projekt baneru promocyjnego Miasta Jasła
z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”
 Zarządzenie Nr/IV/153/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października
2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych do
konkursu na „Projekt baneru promocyjnego Miasta Jasła z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Zagospodarowanie terenu
wokół budynku przy ul. Szkolnej 25 – MOPS”, oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrz Miasta Jasła z dni 25 września 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mebli i wyposażenia
w ramach projektu pn. „Poprawa i dostępność usług w zakresie pomocy
społecznej w Jaśle”, oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Kwiatowej w Jaśle.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta
w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Mickiewicza 3 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019
obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego
ryzyka powyżej 60 roku życia.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu
komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności
usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”, oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miast Jasła z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni
asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle”, oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mebli i wyposażenia
w ramach projektu pn. „Poprawa i dostępność usług w zakresie pomocy
społecznej w Jaśle – II”, oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 października 2017 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 ulicy
Prusa w Jaśle – kanalizacja deszczowa”, oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 października 2017 r. w
sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta JASŁA - Cz. 1” oraz do badania i oceny ofert. 11

Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie
nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła- Cz. 2” oraz do
badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2017 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Jaśle.
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Ważne informacje
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Ważne informacje

Sprawy społeczne
W październiku rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego
bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka w
wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.
W wyniku konkursu został wyłoniony podmiot leczniczy, który realizuje szczepienia
tj. Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Jaśle przy ul. Mickiewicza 4. Szczepienia wykonywane są w dwóch przychodniach:
przy ul. Mickiewicza 4 oraz przy ul. Baczyńskiego 27.
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Ważne informacje

Decyzją z dnia 13.10.2017 r., znak: F-VI.3111.1.203.2017 Wojewoda
Podkarpacki zwiększył dotację celową dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na
utworzenie dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej
(w nowym budynku MOPS).
Planowany termin uruchomienia nowej jednostki
– 01.12.2017 r.
Uczestnikami ŚDS mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc
w ŚDS - 20. Utworzenie i funkcjonowanie ŚDS jest zadaniem zleconym z
zakresu administracji rządowej.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wykonanie remontu remizy OSP Jasło – „Niegłowice”
(zadanie realizowane przez jednostkę OSP):
• Zawarta umowa pomiędzy jednostką OSP, a Wykonawcą obejmowała realizację
zadania publicznego: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do
działań ratowniczo – gaśniczych poprzez wykonanie remontu remizy OSP Jasło –
„Niegłowice”.
• Całkowita wartość zadania wyniosła 80 669,55 zł brutto.
Zadanie zrealizowano z następujących środków:
 47 669,55 zł – dotacja pochodząca z budżetu Miasta Jasła, co stanowi 59,1 %
całkowitej wartości realizowanego zadania,
 33 000,00 zł – dotacja udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, co stanowi 40,9 % całkowitej wartości realizowanego zadania.
Zadanie zostało zrealizowane. Trwa procedura rozliczenia realizowanego zadania.
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Zadania realizowane
•

Remont pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło –
„Niegłowice”:

Na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą wykonano:
 remont rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 ołacenie połaci dachowych łatami,
 montaż folii paroizolacyjnej,
 pokrycie dachu blachą trapezową,
 obróbki blacharskie,
 ocieplenie i zabezpieczenie komina.
Łączna wartość remontu pokrycia dachowego wyniosła 23 370,00 zł.
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Zadania realizowane
•

Remont ogrodzenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Żółków”:

Na podstawie zapytania ofertowego podpisano umowę z wykonawcą na
wykonanie remontu ogrodzenia remizy. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie
przedmiotu umowy wyniesie 23 800,50 zł.
Zakres robót obejmuje:
 remont istniejącego ogrodzenia,
 montaż bramy przesuwnej panelowej oraz furtki,
 montaż frontowego ogrodzenia z elementów panelowych,
 montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej i powlekanej,
 montaż słupków, podpór, bloczków, płyt ogrodzeniowych,
 montaż obrzeży oraz kostki brukowej,
 obróbki murarskie i wykończeniowe.
Termin zakończenia robót objętych umową ustalono na 8.12.2017 r.
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Zadania realizowane

•

Miasto kupiło 48 drzew i 44 krzewy (koszt blisko 15 tys. zł) – zostaną one
nasadzone na terenach zieleni miejskiej – głównie w parku miejskim.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
•

•

•

•

•

Wydano 45 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
25.09.2017 r. umowa WI.272.97.2017 na przebudowę ulicy bocznej od ulicy
Baczyńskiego. Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa „KESON II”.
Kwota brutto: 65.249,29 zł.
25.09.2017 r. umowa WI.272.99.2017 na remont ulicy bocznej od ulicy
Krasińskiego. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Ligęzka.
Kwota brutto: 13.468,50 zł.
09.10.2017 r. umowa WI.272.100.2017 na instalacje CO, cw i gazu w Domu
Ludowym w Krajowicach. Wykonawca: Usługi Wodno-Kanalizacyjne CO i Gaz
Rafał Nowak. Kwota brutto: 74.538,00 zł.
31.10.2017 r. umowa WI.272.101.2017 na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Krajowicach. Wykonawca: Sprzętowo-Transportowe Zbigniew
Jagodziński. Kwota brutto: 59.893,73 zł.
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Inwestycje i remonty
•

•

•

•

•

28.10.2017 r. umowa WI.272.102.2017 na remont Domu Ludowego w Sobniowie.
Wykonawca:
Zakład
Elektro
Instalacyjny
Grzegorz
Głogowski.
Kwota brutto: 99.630,00 zł.
06.10.2017 r. umowa WI.272.103.2017 na aktywację obszaru rewitalizacji w Jaśle.
Wykonawca: Roboty Ogólnobudowlane Usługi Koparką Anna Pietrzycka.
Kwota brutto: 34.600,00 zł.
12.10.2017 r. umowa WI.272.104.2017 na zakup 4 - modułowego obiektu z
dostawą i montażem na osiedlu Gamrat. Wykonawca: Producent Kontenerów
„BAMOR” Sp. z o.o. Kwota brutto: 113.000,00 zł
10.10.2017 r. zlecenie WI.272.105.2017 na wymianę żarówek i kostek
połączeniowych w lampach w fontannie na płycie rynku. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
DL
DARLAS.
Kwota brutto: 1.845,00 zł
12.10.2017 r. umowa WI.7021.106.2017 na sprzątanie miasta (ogródek
Jordanowski, Śródmieście, teren miasta) Wykonawca: Berkowicz Edyta.
Kwota brutto: 4102,04 zł.
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Inwestycje i remonty
•

•

•
•

•

12.10.2017 r. umowa WI.7021.107.2017 na sprzątanie miasta (ogródek
Jordanowski, Śródmieście, teren miasta) Wykonawca: Aszkar Bogdan.
Kwota brutto: 4102,04 zł.
12.10.2017 r. umowa WI.7021.108.2017 na sprzątanie miasta (ogródek
Jordanowski, Śródmieście, teren miasta). Wykonawca: Fryc Adam.
Kwota brutto: 6498,00 zł.
12.10.2017 r. zlecenie WI.7021.109.2017 na sprzątanie miasta (ogródek
Jordanowski, Śródmieście, teren miasta). Kwota brutto: 6498,00 zł.
10.10.2017 r. umowa WI.7021.2.110.2017 na zakup usług do naprawy kos i
kosiarek. Wykonawca: El–Dom–Service Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe Jan Garbacik. Kwota brutto: 540,00 zł.
10.10.2017 r. umowa WI.7021.8.111.2017 na zakup materiałów. Wykonawca:
El–Dom–Service Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Garbacik. Kwota
brutto: 2605,00 zł.
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Inwestycje i remonty
•

•

19.10.2017 r. umowa WI.272.112.2017 na roboty remontowe w budynku
Domu Ludowego w Krajowicach. Wykonawca: Usługi Remontowo –
Budowlane „KONKRET”. Kwota brutto: 77.982,00 zł.
25.10.2017 r. umowa WI.272.117.2017 na roboty remontowe zewnętrzne
przy Domu Ludowym w Kaczorowach. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa,
Kwota brutto: 39.000,00 zł.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
• uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXXIII/582/2010 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Jaśle,
obręb nr 9 – Górka, obejmującej działki o numerach 1667/16, 1667/20,
1667/22, 1667/24 w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej nr 1669/11.
2 października 2017 r. zawarto umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości
za cenę 7 257,00 zł

•

uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLIV/458/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w trybie przetargowym działki numer 2566/3 położonej w Jaśle,
obręb nr 23 – Warzyce.
2 października 2017 r. zawarto umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości
za cenę 80 750,00 zł.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

25 września - 50-lecie Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Międzynarodowy
Dzień Białej Laski
25 września - III posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku
Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
26 września - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK
30 września - zawody BMX
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Spotkania i wydarzenia
30 września - Jasielski Dzień Seniora
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Spotkania i wydarzenia
1 października - uruchomienie nowego połączenia Jasło- Kraków na stacji kolejowej
w Jaśle odbył się okolicznościowy piknik

3 października - podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
4 października - Rzeszów, posiedzenie PSST
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4 października - dwudziestu
czterem parom z Jasła, które
50 (lub więcej) lat temu
wzięły ślub, Prezydent RP
Andrzej Duda przyznał
Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
15 z nich odebrało
odznaczenia podczas
uroczystości zorganizowanej
w Jasielskim Domu Kultury.
5 października - inauguracja roku akademickiego UTW
6-7 października - wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu do Vranova
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Spotkania i wydarzenia
7 października - Run & Rollspeed 2017
7 października - XVI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

11-25 października - na 16
jasielskich osiedlach odbyły
się spotkania konsultacyjne
z mieszkańcami na temat
założeń programowych
i finansowych oraz polityki
społeczno-gospodarczej
Miasta na 2018 rok.
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Spotkania i wydarzenia
13 października - po raz piąty wystartowała Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM,
w ramach której uczniowie i przedszkolaki z Jasła pod kierunkiem swoich nauczycieli
realizują małe naukowo-badawcze projekty.

13 października - nagrody dla nauczycieli
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Spotkania i wydarzenia
15 października - przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki zebrali się harcerze
i przedstawiciele władz miejskich oraz jasielskich szkół, by upamiętnić dwusetną
rocznicę jego śmierci.
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Spotkania i wydarzenia

16 października - Jasionka, konferencja Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego
układu komunikacyjnego Podkarpacia.
16-17 października - Kraków, I Kongres Polityki Miejskiej oraz XV Kongres Miast
Polskich
19 października - obchody związane z 33. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
20 października - dzień otwarty ARiMR, Razem wprowadzamy zmiany na wsi i żyjemy
bezpiecznie
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Spotkania i wydarzenia
20 października - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
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Spotkania i wydarzenia

21 października - inauguracja
Jasielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego

24 października - Jasło 44 emisja materiału filmowego dotyczącego zniszczenia
i wysiedlenia Jasła w 1944 roku

25 października - Gala Sportowa Polska, wyróżnienie w konkursie Budowniczy
Polskiego Sportu - Hala Podkarpackiego Centrum Sportów Walki
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Spotkania i wydarzenia

25 października - jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej
26 października - Rada Nadzorcza w MPGK
27 października - Rada Nadzorcza w TBS ABK
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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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