
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od  26 lutego do 19 marca 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr IV/33/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu oceny prac konkursowych i wyłonienia 
zwycięzców w III edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye” w 2018 
r. organizowanego przez Miasto Jasło. 

 
 Zarządzenie Nr IV/34/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 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/35/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2018 r. w sprawie: 
przyznania stypendium w 2018 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady 
Miejskiej Jasła z 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
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 Zarządzenie Nr IV/36/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2018 r. w sprawie: 
przyznania stypendium w 2018 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  

 
 Zarządzenie Nr IV/37/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 marca 2018 r. w sprawie: 
przyznania stypendium w 2018 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady 
Miejskiej Jasła z 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

 
 Zarządzenie Nr IV/38/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 8 marca 2018 r. w sprawie: 
Określenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
przez przedsiębiorców w ramach wykonywania działalności gospodarczej związanej  
ze sprzedażą napojów alkoholowych. 
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 Zarządzenie Nr IV/39/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2018 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła  
w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie Miasta Jasła. 
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 Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 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: „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, w okresie letnim” oraz do badania  
i oceny ofert. 

 Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 27 lutego 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów 
pieszych, placów i przystanków autobusowych” oraz do badania i oceny ofert. 
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 Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 1 marca 2018 r. w sprawie: 

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych  
i wieloletnich na terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.  
 

 Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 13 marca 2018 r. w sprawie: 
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. 



Realizowane zadania 
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Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska : 

 

 Podpisano umowę na „Nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych  
i wieloletnich na terenie Miasta Jasła” . Usługa kosztować będzie 88 980,80 zł. 

 



Realizacja uchwał 
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano: 

 

 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LIII/545/2017 z 30 października 2017 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek 
położonych w Jaśle, obręb nr 22 – Brzyszczki II. 

 9 marca 2018 r. zawarto: 

Umowę sprzedaży Repertorium A numer 965/2018. Miasto Jasło sprzedało 
Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą  
w Warszawie działki ewid. nr 1323/5 i nr 1324/5 o łącznej powierzchni 0,0702 ha 
za cenę 34 790,00 zł (w tym podatek VAT). 

 



Fundusze zewnętrzne 
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     Złożono do dofinansowania projekt pn. „Dziedzictwo polsko – słowackiego 
pogranicza. Tu żyję. Tu poznaję. Tu kreuję”, w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020, został pozytywnie 
oceniony na ocenie formalnej oraz kwalifikowalności i został skierowany do oceny 
jakościowej.  

     Partnerem Wiodącym jest Miasto Jasło. Partnerem projektu jest Miasto Humenne 
(Republika Słowacka). 

     Szacunkowa wartość zadania dla Miasta Jasła wynosi z dofinansowaniem  
375 000,00 zł, a Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 293 250,00 zł. 

     Zakres projektu dla  Miasta Jasła obejmuje, m.in. utworzenie transgranicznego 
produktu turystycznego (e-szlak) w formie turystycznej gry miejskiej prezentującej 
produkty regionalne polsko – słowackiego pogranicza, modernizację istniejącego 
szlaku enoturystycznego miasta Jasła poprzez zagospodarowanie zieleni przy winnicy 
miejskiej wraz z małą architekturą (ok 30 ar), organizację imprezy promującej wspólne 
produkty turystyczne, festiwal wina, materiały promocyjne. 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 11 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

 

 21.02.2018r. umowa WI.272.5.2018 na remont drogi osiedlowej  
i renowację przydrożnego rowu w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo-
Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 5.500,00 zł. 
 



Spotkania i wydarzenia 
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28 lutego –  spotkanie z przewodniczącymi osiedli 

 

1 marca- obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
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1-2 marca - Żywiec, posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich 

3-4 marca - VIII otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo.  W największym tego 
typu turnieju na Podkarpaciu wzięło udział 500 zawodników z 46 klubów z Polski  
i zagranicy: Słowacji, Czech i Kosowa. Zawody w Jaśle zaliczane są  do cyklu 
zawodów rozgrywanych w ramach Internationale Judo League. Głównym 
organizatorem zawodów był UKS Akademia Sportów Walki Judo - Jasło. Miasto 
Jasło wsparło organizację imprezy kwotą 6 tys. złotych.  
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7 marca – Kraków, spotkanie ws. realizacji Centrum Techniki, Kultury  
i Przedsiębiorczości  

 

9 marca - Nowy Sącz, spotkanie ws. działań realizowanych w ramach PFR  

 

15 marca - Rzeszów, Urząd Wojewódzki – podpisanie umowy z Funduszem 
Sprawiedliwości 

 

17 marca - Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła  
i Regionu Jasielskiego 

 

17 marca - Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin i 20. rocznicy nadania 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Jasła Abp Ignacego Tokarczuka. 



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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