Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 23 kwietnia do 28 maja
2018 r.
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/67/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie:
przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2017 r.
 Zarządzenie Nr IV/68/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r.
 Zarządzenie Nr IV/69/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 7 maja 2018 r. w sprawie:
powierzenia obowiązków likwidatora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej
w Jaśle oraz określenia czynności likwidacyjnych.

 Zarządzenie Nr IV/70/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r.
 Zarządzenie Nr IV/71/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 maja 2018 r. w sprawie:
przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2017 roku.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/72/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie:
organizacji egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Kierownika Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jaśle.
 Zarządzenie Nr IV/73/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 10 maja 20018 r. w sprawie:
zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym.
 Zarządzenie Nr IV/74/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie:
udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaśle upoważnienia do
udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
 Zarządzenie Nr IV/75/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie:
udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle upoważnienia do
udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/76/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie: udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
 Zarządzenie Nr IV/77/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie: udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
 Zarządzenie Nr IV/78/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie: udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/79/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie: udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
 Zarządzenie Nr IV/80/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
 Zarządzenie Nr IV/81/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/82/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle upoważnienia
do udzielania całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 24 kwietnia 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: „Budowę gminnych dróg zbiorczych w strefie
inwestycji w Jaśle – Etap 2” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 15 maja 2018 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
 Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.” oraz
do badania i oceny ofert.
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Realizowane zadania
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Realizowane zadania
Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
W maju br. jasielska strefa płatnego
parkowania została wyposażona w dwa
nowe parkometry. Zostały one
ustawione
przy
ul.
Rynek
i
ul. Basztowej. W nowych parkometrach
można opłacić parkowanie zarówno
gotówką (monety) jak i kartą płatniczą
zbliżeniowo. Kolejne cztery takie
parkometry
zostaną
ustawione
w naszym mieście do końca czerwca br.
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Realizowane zadania
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta :
Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały RMJ w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji. Opracowano i opublikowano raport z konsultacji.
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Realizacja uchwał

13

Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LII/543/2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w
Jaśle obręb nr 20 – Podzamcze i ustanowienie służebności gruntowej.
W dniu 02 maja 2018 r. zawarto umowę sprzedaży Repertorium A numer 1797/2018,
na podstawie której Miasto Jasło sprzedało działkę ewid. nr 397/3
o pow. 0,3038 ha za cenę 72 145,65 zł brutto oraz działkę ewid. nr 397/4 o pow. 0,3227
ha za cenę 76 251,39 zł brutto.
Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LV/572/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej
w Jaśle, obręb nr 23 – Warzyce.
2 maja 2018 r. zawarto umowę sprzedaży Repertorium A numer 1790/2018, na
podstawie której Miasto Jasło sprzedało działkę ewid. nr 2613/4
o pow. 0,1302 ha za cenę 62 115,00 zł brutto.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty

 Wydano 20 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
24.04.2018r. umowa WI.272.17.2018 na remont odwodnienia na ul. Młynarskiej.
Wykonawca ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 20.861,75 zł. Termin
realizacji 10.05.2018r.
24.04.2018r. umowa WI.272.18.2018 na remont dróg osiedlowych w Jaśle.
Wykonawca: RAM-KOP Marek Pietrzycki Kwota brutto: 10.200,00 zł. Termin realizacji:
05.05.2018r.
30.04.2018r. umowa WI.272.19.2018 na konserwacje fontanny na płycie Rynku
w Jaśle. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 8.856,00 zł.
30.04.2018r. umowa WI.272.20.2018 na konserwacje fontanny w Parku Miejskim
w Jaśle. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 11.070,00 zł.
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Inwestycje i remonty
 07.05.2018r. umowa WI.272.21.2018 na wykonanie projektu rozbudowy ulicy
Piotra Skargi w Jaśle. Wykonawca: „All4Roads” Łukasz Garbowski
Kwota brutto: 52.890,00 zł.
 10.05.2018r. umowa WI.272.22.2018 na bieżące remonty ulic. Wykonawca: PRDM
Jasło. Kwota brutto: 162.360,00 zł.
 14.05.2018r. umowa WI.272.23.2018 na remont pobocza ulicy Kwiatowej
i renowacja przydrożnego rowu przy ulicy Krakowskiej w Jaśle.
Wykonawca: RAM-KOP Marek Pietrzycki. Kwota brutto: 5.750,00 zł.
 08.05.2018r. umowa WI.272.24.2018 na remont chodnika przy ul. Rynek w Jaśle.
Kwota brutto: 37.555,32 zł. Wykonawca: ROMAX Robert Pastwa.
 15.05.2018r. umowa WI.272.25.2018 na wykonanie oświetlenia na boisku osiedla
Gamrat – etap II. Wykonawca: „ADA – LIGHT” Sp. z o.o.
Kwota brutto: 48.415,54 zł.
17

Inwestycje i remonty
 08.05.2018r. umowa WI.272.26.2018 na remont fontanny w Parku Miejskim i na
płycie rynku. Wykonawca: AUTOMATIC Sławomir Jeleń. Kwota brutto: 8.302,50 zł
 10.05.2018 umowa WI.272.27.2018 na remont ulic osiedlowych. Wykonawca
Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 21.180,00zł brutto.
 15.052018 umowa WI.272.29.2018 na koszenie poboczy. Wykonawca: Smyka
Stanisław. Kwota brutto: 15.000,00 zł

18

Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
26 kwietnia – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

27 kwietnie – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS – ABK
28 kwietnia - Nitus Euroliga – turniej kickboxingu sportów walki zorganizowany został na
jasielskiej hali MOSiR. Do rywalizacji w ramach Nitus Euroligi stanęło 84 zawodników
z 12 polskich klubów oraz jednego klubu ze Słowacji. Walki rozgrywane były na zasadach
najcięższej i najtwardszej formuły KICKBOXINGU jakim jest K1. W turnieju udział wzięło
15 zawodników jasielskiego klubu. Głównym organizatorem turnieju był UKS Akademia
Sportów Walki Judo – Jasło sekcja SPARTANIE JASŁO. Miasto Jasło wsparło organizację
imprezy kwotą 1,5 tys. złotych.

20

Spotkania i wydarzenia
3 maja – uroczyste Obchody Konstytucji 3-go Maja. Obchody rozpoczęła msza święta w
intencji ojczyzny którą koncelebrowali księża z jasielskich parafii pod
przewodnictwem ks. prałata Stanisława Słowika, który wygłosił homilię. Po jej
zakończeniu uczestnicy w uroczystym pochodzie przeszli do Parku Miejskiego. Na
trasie pochodu Burmistrz Ryszard Pabian z delegacją samorządowców oddał honory
pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Następnie w Parku Miejskim odegrano Hymn Państwowy, a Burmistrz wygłosił
okolicznościowe przemówienie.
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Spotkania i wydarzenia
8 maja – Rada Seniorów
9 maja - Rzeszów, Urząd Marszałkowski - Konferencja „Szanse i wyzwania
podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich”
10 maja - Dzień Strażaka
11 maja - Mielec, spotkanie w Samorządowym Centrum Kultury
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Spotkania i wydarzenia
11 maja – Muzeum Regionalne, Wernisaż wystawy „Jan Wodyński” – prace z daru
Bartłomieja Wodyńskiego
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Spotkania i wydarzenia
11 maja – w Szkole Podstawowej nr 10 w Jaśle zorganizowany został VIII Turniej
o Mistrzostwo Miasta Jasła szkół podstawowych i klas gimnazjalnych pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Jasła. W turnieju wzięło udział 63 uczestników, którzy
rozgrywali swoje pojedynki w sześciu kategoriach wiekowych. Głównym organizatorem
turnieju był uczniowski Klub Sportowy SPIN Jasło. Miasto Jasło wsparło organizację
imprezy kwotą 2 tys. zł.
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Spotkania i wydarzenia
11 – 13 maja – Dni Otwarte Funduszy Zewnętrznych

- organizacja spektakli i koncertów/Majowa Noc z JDK
- maraton czytania „Do wolność czytania 100/100”
(Miejska Biblioteka Publiczna)
- Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jasła oraz
Turniej gry i zabawy dla przedszkolaków
w parku linowym (Miejski Klub Sportowy MOSiR)
- jednorazowa 50 % zniżka na siłownię od 11 do 13
maja.
- CITiK (darmowa fotobudka, lody w cenie 1 zł,
seans w Kinie Syrena za 2 zł).
- emisja filmu promujący Jasło „Miasto Jasło –
Skuteczny beneficjent środków europejskich.
- przy parku linowym odbył się przemarsz nordic
walking dla mieszkańców miasta.
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Spotkania i wydarzenia
12 maja - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle odbyło się szkolenie
dotyczące wspólnych chorób serca, nerek i cukrzycy i jej najczęstszych powikłań.
W trakcie spotkania można było skorzystać z bezpłatnych badań w zakresie
sprawdzenia wydolności serca, nerek, poziomu cholesterolu i cukrzycy. Szkolenie
zostało bezpłatnie przeprowadzone przez Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie,
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła i współudziale Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
14 maja – Rzeszów, konferencja dt. Obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji
Pracy
16 maja – Rzeszów, spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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Spotkania i wydarzenia
18 maja – Fishmob, około 1200 osób, głównie młodzieży z 10 szkół, zatańczyło
tańce lednickie na jasielskim rynku dla świętego Jana Pawła II. Tańce odbyły się
w ramach ogólnopolskiej akcji.

20 maja - Juwenalia, Podkarpacka Szkoła Wyższa
23 maja – Konwent Wójtów i Burmistrzów
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Spotkania i wydarzenia
24 maja - nagrody sportowe. Burmistrz Miasta Jasła przyznał 63 nagrody za
osiągnięcia sportowe w 2017 roku a w tym: 36 nagród pieniężnych i 12 wyróżnień
dla sportowców, 4 nagrody pieniężne dla trenerów, 7 wyróżnień dla trenerów oraz
4 wyróżnienia dla działaczy sportowych. Wręczenie nagród odbyło się w Jasielskim
Domu Kultury w Jaśle.
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25 maja – Rzeszów, Jubileusz 25-lecia powstania 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich

27 maja – Jubileusz 45-lecia Jasielskich Numizmatyków
27 maja - Jedlicze, udział w Dniach Samorządu Terytorialnego oraz Jubileuszu
250-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Jedliczu
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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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