
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 29 grudnia 2016  do 23 stycznia 

2017 roku 
 

1 



Plan sprawozdania 

1. Zarządzenia Burmistrza 

2. Ważne informacje 

3.    Zadania realizowane 

4. Inwestycje i remonty 

5. Spotkania i wydarzenia 
 

2 



Zarządzenia Burmistrza 
  

 

3 



Zarządzenia 

4 

 Zarządzenie Nr  IV/211/2016 Burmistrza  Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie: planu kontroli podatkowych na I  półrocze 2017 roku. 

 
 Zarządzenie Nr IV/212/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia  29 grudnia 2016 r.  
w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2017 r.   

 
 Zarządzenie Nr IV/213/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników  
i zastępców  kierowników jednostek i zakładów budżetowych Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV214/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie: zmiany budżetu miast Jasła na 2016 r. oraz zmiany planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. 
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 Zarządzenie Nr  IV/215/ 2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych Miasta Jasła  
w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodzin, które 
mogą być dotowane z budżetu Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/216/2016 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach 
jednorazowego świadczenia a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

 
 Zarządzenie Nr IV/1/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 stycznia 2017 r.  
w sprawie: przyjęcia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/2/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 stycznia 2017 r.  
w sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym 
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 Zarządzenie Nr IV/3/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w spawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/4/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2017 r.  
w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej. 

 
 Zarządzenie Nr IV/5/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie: planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr IV/6/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 stycznia 2017 r.  
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze 
sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej   
z budżetu Miasta Jasła  na 2017 r. 
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 Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 stycznia 2017 r.  
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. 

 
 Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 stycznia 2017 r.  
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych 
przyborów biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2017 r.  

 
 Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2017 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. 
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  5 stycznia br. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwały w sprawie 
przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2016-2022 oraz w sprawie Wykonania Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2022. 
  
  10 stycznia br. Wojewoda Podkarpacki opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Jasła w 2017 roku, który wprowadza 
bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Jasła. Przewidywany termin 
rozpoczęcia czipowania psów to przełom lutego i marca br. Obecnie trwają prace 
nad wdrożeniem programu czipowania psów. 
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 SPORT 
 Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje celowe na realizację przedsięwzięć  
o charakterze sportowym w 2017 roku. Dotację otrzymało 15 klubów sportowych na 
realizację 18 przedsięwzięć.  
W ramach dotacji realizowane będą zadania  w niżej wymienionych dyscyplinach: 
- piłka nożna   - łączna dotacja 309 tys. zł, 
- piłka siatkowa   - łączna dotacja 215 tys. zł, 
- sporty walki   - łączna dotacja 82 tys. zł, 
- pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo) - łączna dotacja 44 
tys. zł. oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2017 – 40 tys. zł. 
Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 690 tys. zł, a wysokość  
dotacji zawiera się w przedziale od 2 tys. zł do 189 tys. zł.  
 
  Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację dla Miasta Jasła na organizację 
zadania „Zima na Sportowo – popularyzacja narciarstwa biegowego” w kwocie 
10.500,00 zł.  



Zadania realizowane 
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 POMOC SPOŁECZNA 
 
455 tysięcy złotych przekaże Miasto Jasło na zadania z zakresu pomocy społecznej 
oraz wspierania rodziny. Zgłoszenia na realizację zadań, dofinansowanych w formie 
dotacji z miejskiego budżetu, przyjmowane były w ramach otwartego konkursu ofert.  
  
Dotacje zostały przyznane na zadania:  
 zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić: Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - 45 tys. zł,  
 
 prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle: Rzeszowskie 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 270 tys. zł, 
 
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci: 
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle – 25 tys. zł, Świetlica 
„Promyki” przy ul. Baczyńskiego – 17 tys. zł, Świetlica „Radosna przystań” – 10 tys. zł. 
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 działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji między 
innymi spotkań i wycieczek: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Powiatowy 
w Jaśle – 500 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejskie w Jaśle (Klub 
Seniora) – 3,5 tys. zł, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle – 4 tys. zł, 
Polski Związek Emerytów i Rencistów – 500 zł.  
 
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Odział Powiatowy w Jaśle (chorych na cukrzycę) – 9 tys. zł, Polski 
Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle (inwalidztwo 
wzroku) – 7 tys. zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”  
w Jaśle – 5,5 tys. zł, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „Mamy 
nadzieję” – 4,5 tys. zł, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale 
Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle – 9 tys. zł, Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej Okręg Jasło (organizacja Spartakiady Osób Niepełnosprawnych dla 
dzieci) – 3,5 tys. zł, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną – 5,5 tys. zł. 
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 pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocy, 
Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, 
zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich): Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
Okręg Jasło - 24 tys. zł,  
 
 bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta 
Jasła pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle 
- 6,5 tys. zł, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle – 5 tys. zł.  
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6 stycznia -  Święto  Trzech Króli, organizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Jasło, 
Jasielski Dom Kultury, parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle oraz jasielskie 
szkoły.   
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6 stycznia - obchody 40-lecia działalności chóru Antonianum 
 
9 stycznia-  posiedzenie Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 
oraz XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski 
 
10 stycznia-  Lipinki, spotkanie z wójtem 
 
10 stycznia- spotkanie z firmą Kronospan 
 
11 stycznia- posiedzenie TBS ABK 
 
12 stycznia- Zaczernie, szkolenie z innowacyjnych rozwiązań OZE 
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14 stycznia - koncert finałowy XXII Koncertu kolęd i pastorałek  
"Na nutę kantyczek"  
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14 stycznia-  wręczenie dyplomów – zakończenie rocznego kursu w Podkarpackiej 
Akademii Wina w Jaśle 
15 stycznia - 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

20 stycznia  -  Warszawa, posiedzenie Zarządu Związku Miast  Polskich 



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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