
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od  2 lipca   do 27 sierpnia 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr IV/106/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 9 lipca 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.  

 
 Zarządzenie Nr IV/107/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lipca 2018 r. w sprawie: 
powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr IV/108/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lipca 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji dla Pani Kamili Gotfryd – 
Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 
 Zarządzenie Nr IV/109/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lipca 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia „Dobry start”  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji dla Pani Anety Cysarz – 
Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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 Zarządzenie Nr IV/110/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 18 lipca 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. 

 
 Zarządzenie Nr IV/111/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lipca 2018 r. w sprawie: 
powołania Komisji Stypendialnej. 

 
 Zarządzenie Nr IV/112/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 24 lipca 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.  
 
 Zarządzenie Nr IV/113/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 25 lipca 2018 r. w sprawie: 
odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/114/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 26 lipca 2018 r. w sprawie: 
wyznaczenia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła. 
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 Zarządzenie Nr IV/116/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 31 lipca 2018r. w sprawie: 
upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów przyznania 
dodatku mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku 
mieszkaniowego.  

 
 Zarządzenie Nr IV/117/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w sprawach 
świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do 
przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start” dla Pani Elżbiety Reczek– Pracownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaśle. 

 Zarządzenie Nr IV/115/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 31 lipca 2018r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na  2018 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/118/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w sprawach 
świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do 
przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start” dla Pani Joanny Urban– Pracownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaśle. 

 

 Zarządzenie Nr IV/119/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.  
 

 Zarządzenie Nr IV/120/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 sierpnia r. w sprawie: 
podziału środków na stypendia w 2018 roku. 
 

 Zarządzenie Nr IV/121/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
planu kontroli podatkowych na II półrocze 2018 roku. 
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 Zarządzenie Nr IV/122/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 20 sierpnia w sprawie: 
ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. 

 
 Zarządzenie Nr IV/123/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 24 sierpnia w sprawie: 
wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 5 lipca 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przebudowę i remont ulic osiedlowych w Jaśle”, oraz do 
badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 25 lipca 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny  spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 
Miasta Jasła na 2018”, oraz do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 26 lipca 2018 r. w sprawie: 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 5. 



Fundusze Zewnętrzne 
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 23 sierpnia do 5 września prowadzony będzie nabór dla mieszkańców Jasła na 
wymianę starych pieców opalanych paliwem stałym. Wysokość 
dofinansowania na zakup i montaż kotła wyniesie do 85 proc. Ze względu na 
zwiększone dofinansowanie mieszkańcy, którzy złożyli już wniosek na 
wymianę kotła podczas pierwszego naboru powinni złożyć ponownie wniosek 
do Urzędu Miasta w Jaśle na nowym formularzu. 29 sierpnia 2018 r. o godz. 
16.30 w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców Jasła w sprawie kwestii finansowych, ekonomicznych 
i technicznych związanych z wymianą kotła. 
 

  Partnerski projekt pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat 
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku 
Miast Polskich", złożony do konkursu ogłoszonego przez MSWiA w ramach 
działania 2.18 uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do 
dofinansowania.  Wartość całkowita projektu –ok. 1,6 mln zł. Wartość zakresu 
MJ – ok 200 tys., w tym wkład własny szacowany na poziomie 31 431,25 zł 
stanowić będzie oddelegowanie pracowników na szkolenia. 
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   Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa infrastruktury 
sportowej w Jaśle”  w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury 
Lekkoatletycznej – edycja 2018. Wartość zadania: 467 843 zł. Wnioskowane 
środki  FRKF:  233 921 zł.  Środki własne:  233 922 zł.  



Realizowane zadania 
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Samodzielne stanowisko ds. kultury: 

 

 21 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków do pierwszej edycji Jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Nabór potrwa do 11 września br.  

 

      Rozpoczęcie naboru poprzedziła kampania informacyjna  polegająca na 
dystrybucji ulotek, plakatów, organizacji bezpośrednich spotkań z działaczami 
społecznymi oraz promocja w mediach elektronicznych. W elektronicznym 
Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych uruchomiana została funkcja do 
obsługi budżetu obywatelskiego. 

. 
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Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 

 

 27 lipca Miasto Jasło złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa 
i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Jaśle przy ul. Żniwnej”. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 
8 185 880,75 zł. Planowany okres realizacji projektu 2020-2022. 

. 
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 Wydano 50 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 

zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 
 

 27.06.2018r. umowa WI.272.40.2018 na wykonanie renowacji przydrożnego rowu 
przy ulicy Krakowskiej obok Juno. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki . 
Kwota brutto: 19.000,00 zł. 

  

 Umowa WI.272.43.2018 na urządzenia terenów zieleni. Wykonawca: Zakład 
Usługowy Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek. Kwota 
brutto: 34.998,00 zł 

  

 12.07.2018r. umowa WI.272.44.2018 na opracowanie 3 operatów 
wodnoprawnych. Wykonawca Wojciech Kras . Kwota brutto:  29.151,00 zł.   
 

 Umowa WI.272.45.2018 na zakup urządzeń zabawowych na wybieg dla psów.  
Wykonawca: COMES 26-500. Kwota brutto:  18.346,63 zł.  
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 12.07.2018r. umowa WI.272.46.2018 na wykonanie remontów cząstkowych 
chodników na terenie Miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo 
– Usługowy „ROMAX”  mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto:  25.059,28 zł 

  

 18.07.2018r. umowa WI.272.47.2018 na remont ulicy bocznej od ulicy 
Przemysłowej. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
Kwota brutto:  6.000,00 zł 

  

 19.07.2018r. umowa WI.272.48.2018 na remont parkingu przy ulicy Basztowej  
w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno –Handlowo–Usługowy „ROMAX”  mgr 
inż. Robert Pastwa. Kwota brutto:  60.270,10 zł 

 

 23.07.2018r. umowa WI.272.49.2018 na wykonanie renowacji przydrożnych 
rowów w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 
23.200,00 zł.  
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 20.07.2018r. umowa WI.272.50.2018 na remont drogi łączącej ulicę Bolesława 
Prusa z ulicą Wisławy Szymborskiej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-
Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 6.000,00 zł 

  

 01.08.2018r. umowa WI.272.51.2018 na wykonanie remontu ulicy bocznej od 
ulicy Kaczorowy w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 
9.100,00 zł. 

  

 01.08.2018r. umowa WI.272.52.2018 na wykonanie remontu ulicy Witosa w Jaśle. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Kwota 
brutto: 82.391,86 zł 

  

 07.08.2018r. umowa WI.272.53.2018 na rozbiórkę kładki na rzece Jasiołka . 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 
2.460,00 zł 
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 06.08.2018r. umowa WI.272.54.2018 na remont odwodnienia ulic miejskich. 
Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 29.101,80 zł 

 

 16.07.2018r. umowa WI.272.55.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 
inwestycji Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle – 
etap II. Wykonawca: A-14 Usługi projektowe, nadzory budowlane, roboty drogowe 
Andrzej Olszowski. Kwota brutto: 28.290,00 zł 

  

 10.08.2018r. umowa WI.272.57.2018 na asfaltowanie ulic osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Kwota 
brutto: 609.959,46 zł 

 

 17.08.2018r. umowa WI.272.59.2018 na remont ulicy bocznej od Sikorskiego  
w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno –Handlowo–Usługowy „ROMAX”   
mgr inż. Robert Pastwa. Kwota brutto: 24.596,81 zł 
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6 – 7 lipca – Sanok, Karpacki Festiwal Wędrowca 

 

7 lipca – otwarcie Parku Kalistenicznego 
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15 lipca – Ujazd,  zawody wędkarskie. 46 zawodników wzięło udział  
w otwartych  Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Jasła. Zawody 
spławikowe przeprowadzono na dwóch stawach należących do jasielskich kół Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Na akwenie Ujazd 1 o puchar rywalizowali wędkarze seniorzy, 
natomiast na stawie Ujazd 2 wędkowali juniorzy pod bacznym okiem rodziców  
i opiekunów.   



Spotkania i wydarzenia 

25 

  
 
 
 

 

20 lipca –  Zgromadzenie ZGDW 

 

23 lipca – Rzeszów, Urząd Marszałkowski, spotkanie ws. optymalizacji jazdy pociągów 

 

24 lipca – Święto Policji 

 

26 lipca – Posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK 

  

 26 lipca – Posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 

 

 1 – 3 sierpnia – Warszawa, warsztaty dt. wspierania i rozwoju przedsiębiorczości przez  
Jednostki Samorządu Terytorialnego . 
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5 sierpnia – 75.rocznica Akcji Pensjonat i 74 rocznica Wybuchu Poswatania 
Warszawskiego. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie z Jasielskim Kołem 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 sierpnia – Posiedzenie Rady Nadzorczej TBS -ABK 
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15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego zorganizowane wspólnie z Wojskowym 
Komendantem Uzupełnień w Jaśle. W trakcie uroczystości na budynku przy ul. Sokoła 8 
została odsłonięta tablica upamiętniająca jaślan walczących o niepodległość w latach 
1914-1922. Uroczystości zakończył Apel Pamięci oraz okolicznościowe przemówienie 
Burmistrza Ryszarda Pabiana.  
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16 sierpnia – Zgromadzenie Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego 

 

17 – 19  sierpnia – VIII edycja Karpackiego Festiwalu „Dwa Oblicza”. Rozpoczęcie na 
płycie jasielskiego rynku odbyła się inscenizacja walk średniowiecznych wojów. 
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•19 sierpnia – IX edycja Memoriału Kawaleryjskiego im. majora Henryka Dobrzańskiego 
"Hubala". Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Jasło, Stowarzyszenie "Kawaleria" oraz 
Muzeum Regionalne w Jaśle. Partnerem wydarzenia była Grupa LOTOS.  
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24 sierpnia – Zakończenie programu „Trenera osiedlowego”, rozdanie nagród. Ponad 
400 dzieci i młodzieży z jasielskich osiedli uczestniczyło w kolejnej edycji programu. 
Zajęcia prowadzone były przez całe wakacje cztery razy w tygodniu. Program 
realizowany był w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
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25 – 26 sierpnia – XIII Międzynarodowe Dni Wina - jedna z największych w kraju imprez 
winiarskich. Corocznie w ostatni weekend sierpnia przyjeżdża na nią kilkudziesięciu 
winiarzy z kraju i zagranicy oraz tysiące gości. W ramach tegorocznej imprezy odbyły się 
m.in. warsztaty degustacyjne, Konkurs Polskich Win, Dzień otwartych winnic, a do Jasła 
przyjechał specjalny pociąg enoturystyczny.    



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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