
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od  29 stycznia do 26 lutego 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr IV/19/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 stycznia 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/20/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 stycznia 2018 r.  
w sprawie: powołania zespołu roboczego do spraw realizacji zadań polegających na 
przeprowadzeniu procedury nadania sztandaru Miasta Jasła. 

 
 Zarządzenie Nr IV/21/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 lutego 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na  udzielenie 
mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. 

 
 Zarządzenie Nr IV/22/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 lutego 2018 r.  
w sprawie: ustalenia podstawowych założeń  i kierunków działania w zakresie 
ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Miasta Jasła w 2018 r. 
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 Zarządzenie Nr IV/23/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lutego 2018 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. 
  
 Zarządzenie Nr IV/24/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 lutego 2018 r. w  
sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń  podatku akcyzowego od wyprodukowanej 
energii elektrycznej w Mieście Jaśle oraz jednostek budżetowych i zakładach 
budżetowych. 
 
 Zarządzenie Nr IV/25/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lutego 2018 r.  
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu 
edukacyjnego pn.: „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” realizowanego przez Urząd 
Miasta w Jaśle w formie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach we 
współpracy z Fundacją LOTOS jako partnerem strategicznym. 

 
 Zarządzenie Nr IV/26/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lutego 2018 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,  
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji. 
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 Zarządzenie Nr IV/ 27/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lutego 2018 r.  
w sprawie: wyboru oferty i przyznania środków na realizację zadania publicznego na 
udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych  
z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. 
 
 Zarządzenie Nr IV/29/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 lutego 2018 r.  
W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu oceny prac  i wytypowania 
zwycięzców w międzyszkolnym konkursie ekologicznym „Spalanie śmieci, zatruwa, 
szkodzi i szpeci” organizowanym przez Straż Miejską oraz Wydział Inwestycji 
Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna na pniu pochodzącego z drzew 
rosnących na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 2 w Jaśle, na działce 
oznaczonej ewid. Nr 132 Obręb Nr 13-Wądoły. 
 

 Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0702 ha położonej w Jaśle, 
obręb ewid. Nr 22-Brzyszczki II, składających się z działek ewidencyjnych  
nr 1323/5 i nr 1324/5. 
 

 Zarządzenie Nr 5/2018 r. Burmistrza Miasta Jasła z  dnia 7 lutego 2018 r.  
w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania  
i wyboru oferty na zadanie „Utrzymanie studni publicznych na terenie miasta Jasła 
w 2018 r.” 
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Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
 
 Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego wykonawcę zadania – 

Ograniczenie populacji gawronów na terenie Parku Miejskiego przy  
ul. Kołłątaja. Podpisano stosowną umowę. Przygotowano również umowę na 
prowadzenie nadzoru ornitologicznego akcji sokolniczej. Łączna wartość 
zadania 27 456,00 zł. 

 
 Ogłoszono przetarg na „Nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych  

i wieloletnich na terenie Miasta Jasła”. 
 
 Ogłoszono przetarg na kompleksowe utrzymanie terenów w centrum Miasta 

Jasła. 
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 30.01.2018 r. Miasto Jasło ogłosiło postępowanie pn. Wybór partnera 
prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego pn. 
„Budowa lub utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych”. Termin składania i otwarcia wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 02.03.2018 r. 
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SPORT 
1. W okresie ferii zimowych 2018 r. zorganizowano zajęcia sportowo rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży: 
 Blok rekreacyjno-sportowy – „Ferie 2018” obejmujący zajęcia z piłki nożnej, piłki 

siatkowej, tenisa stołowego oraz judo. Na zakończenie ferii zorganizowano turnieje 
z powyższych dyscyplin. Wręczono 150 medali, 3 puchary i 18 statuetek.  
W zajęciach udział wzięło 220 uczestników. 

 Zajęcia i zawody z narciarstwa biegowego. Zajęcia zorganizowano na terenach 
przyległych do obiektów MOSiR w Jaśle oraz na trasie sztucznie śnieżonej  
w Ptaszkowej dla czterech grup po 15 osób. Na zakończenie zorganizowano 
zawody, w których udział wzięło 61 uczestników. 

Koszt organizacji zajęć i zawodów wyniósł 7 tysięcy złotych 
 

2. Wsparto wyjazd na finały Mistrzostw Polski Piłki Ręcznej Juniorów w Elblągu 
zawodników klubu Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Polskie Piekarnie z siedzibą w Jaśle 
przy ul. Kościuszki.  Sfinansowano transport na zawody w kwocie 2,5 tys. złotych. 
 



Inwestycje i remonty 
  

 

12 



Inwestycje i remonty 

13 

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

 19.01.2018r. umowa WI.272.1.2018 na remont bariery energochłonnej przy ulicy 
Grunwaldzkiej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. Kwota 
brutto: 1.600,00 zł. 

 02.01.2018r. umowa WI.272.2.2018 na utrzymanie kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca: ZPU „ALIMA” Alicja Maciocha. Kwota brutto: 100.000,00 zł. 

 09.02.2018r. umowa WI.272.3.2018 na budowę kanalizacji deszczowej ulicy 
Bolesława Prusa w Jaśle. Wykonawca: CAPRICORN SOLUTIONS Aureliusz Kwilosz. 
Kwota brutto: 157.440,00 zł.  

 15.02.2018r. umowa WI.272.4.2018 na wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
budowy dróg/ścieżek dla rowerów w Jaśle na odcinku MOSIR – Ogródek 
Jordanowski –  teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa” w Jaśle. Wykonawca: 
„COMPACT CHS” Stanisław Chumikowski. Kwota brutto: 67.650,00 zł.  
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30 stycznia - uroczyste przekazanie aparatu USG 

 

31 stycznia - Rzeszów-Filharmonia Podkarpacka, udział w koncercie Niezłomnemu 
Pasterzowi Kościoła 

 

1 lutego - koncert noworoczny dla Seniorów Upiór w operetce 

 

8 lutego - Rzeszów, VI Rada Projektu, PZDW 

 

8 lutego - Rada Nadzorcza MPGK 

 

9 lutego - Warszawa, posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz posiedzenie Zarządu ZMP 
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13 lutego - Rada Seniorów 
 
13 lutego - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS ABK 
 
 
 
 
13 lutego - Rzeszów - Urząd Wojewódzki: udział  
w uroczystości odznaczenia dla pana Alfreda Sepioła 
 
13 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski spotkanie ws. transportu kolejowego 
 
15 lutego - JDK, spotkanie z prof. Karolem Myśliwcem – 50 lat Egiptu oczyma 
archeologa. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. 
 
17 lutego - Przemyśl, konferencja z cyklu „Europa Karpat” 
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20 lutego - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, spotkanie ws. usług szerokopasmowych 
na terenie województwa podkarpackiego 

 

21 lutego - Kraków, konferencja Pakiet dla średnich miast 

 

23 lutego - Zgromadzenie ZGDW 



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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