
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 29 października do 14 listopada 

 2018 r. 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr IV/149/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 30 października 2018 r.  
w sprawie: powołania komisji do przejęcia wiat i słupków przystankowych 
znajdujących się na terenie Miasta Jasła.   

 
 Zarządzenie Nr IV/150/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 6 listopada 2018 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła  
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2019 –2021”. 
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Realizowane zadania 
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Stanowisko ds. społecznych : 

 

 9 listopada br. ruszyła rekrutacja do II edycji  projektu „Podkarpacki E- Senior” 
współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Jasielscy seniorzy w wieku powyżej 65 lat mogą zapisać się na bezpłatne 
zajęcia. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. 
Celem projektu „Podkarpacki E-Senior” jest nabycie i utrwalenie kompetencji 
cyfrowych przez 1600 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 65+  
z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego (w tym gmina Miasto Jasło)  
w oparciu o działania rozwojowe. W latach 2019 -2020 z projektu skorzysta 50 osób  
z Jasła. Udział Miasta Jasła w Projekcie to wkład niepieniężny przez udostępnienie 
pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem. 



Realizowane zadania 
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Energetyk Miejski: 

 

 

 

 
 

 Przetargi na energię elektryczną: 
 Kolejny  przetarg na energię elektryczną Urząd Miasta zorganizował pod koniec 
2017 r. na lata 2018-2019. Uzyskana średnia cena za 1MWh wyniosła 204,44 zł. Do 
grupy zakupowej dołączyli kolejni jasielscy przedsiębiorcy. 

 
W tej chwili giełdowa cena 1 MWh przekracza 400,00 zł za 1 MWh a z uzyskanych od 
PGE informacji wynika, że oferowane w przetargach ceny za 1 MWh oscylują około 380 
zł. Dzięki podjętej decyzji o umowie dwuletniej, Miasto i wielu przedsiębiorców 
przynajmniej na 2019 r. mają zabezpieczone przetargiem ceny o połowę niższe od 
obecnych taryfowych i rynkowych. Oznacza to zachowanie dla budżetu około 1,2 mln 
złotych. 



Realizowane zadania 
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 Udało się nakłonić PGE Dystrybucja do decyzji wymiany słupów oświetlenia ulicznego przy  

ul. 17 Stycznia. Wymiana będzie wykonywana w najbliższych tygodniach. Poprawi to 
znacząco wizerunek głównej arterii komunikacyjnej do Miasta.  

 Energetyk Miejski: 
 Oświetlenie uliczne: 

EM prowadzi bieżący 
nadzór i sterowanie 
oświetleniem ulicznym, co 
pozwala na szybkie reakcje 
w zakresie uzupełniania 
nieświecących punktów 
świetlnych. Przynosi to 
oczekiwane efekty 
ekonomiczno-ekologiczne.  
W miejscach gdzie  to 
możliwe projektowane 
i wykonywane jest  
oświetlenie w technologii 
LED.  
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    Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: 

 

 uchwała Nr LXX / 733 / 2018 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2018r. 
dotycząca sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, 
obręb 23 - Warzyce tj. działek ewid. nr 2508/4 o pow. 0,0104 ha oraz 2509/3 
o pow. 0,0584 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległych działek. Umowa notarialna sporządzona 
została w dniu 07.11.2018r. u notariusz Agaty Uliasz. 

  

 

 

 

 

 

 



Inwestycje i remonty 
  

 

11 



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 18 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  24.10.2018r. umowa WI.272.75.2018 na remont ulicy bocznej od ulicy 
Mickiewicza w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych 
w Jaśle. Kwota brutto: 276.866,85 zł 

  05.11.2018r. umowa WI.272.77.2018 na wykonanie cząstkowych remontów 
chodników  w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo–Usługowy 
„ROMAX”. Kwota brutto: 13.633,95 zł 

  10.10.2018r. umowa WI.272.78.2018 na wykonanie koncepcji budowy drogi 
łączącej ulicę Pietrusa z ulicą Jagodową. Wykonawca: Cursus Projekt. Kwota 
brutto: 30.750,00 zł. 

 05.11.2018r. umowa WI.272.79.2018 na remont ulic osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe. Kwota brutto: 25.050,00 zł 
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4 listopada – Turniej piłki nożnej 

 

7 listopada – JDK, VI Dyktando Regionalne „Jasielszczyzna zna polszczyznę”. Tegoroczna 
edycja dyktanda miała wyjątkowy charakter, gdyż odbywała się w przededniu setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
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7 listopada – płyta Rynku, happening „Jasło dla Niepodległej”. Organizatorem 
wydarzenia byli: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Miasto Jasło 
oraz Muzeum Regionalne w Jaśle. 
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8 listopada  –  Zgromadzenie Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego 

9 listopada  –  Zgromadzenie ZGDW 

9 listopada  – Szkoła Podstawowa nr 1, uroczystości z okazji 100-lecia nadania imienia 
szkole Romualda Traugutta oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości 
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11 listopada  – Uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Miasto Jasło 
współorganizowało lokalne obchody narodowego święta. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na płycie Rynku w Jaśle  
w ramach ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu - Zaśpiewajmy Razem". 
Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia figury gimnastycznej odtworzonej  
(na podstawie fotografii z 1918 roku) przez grupę sportowców z Jasła. Na Rynku odbyła 
się również akcja rozdawania darmowych flag państwowych dla biorących udział  
w uroczystości.  
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11 listopada  – 18 Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości 

  

13-14 listopada  –  Kraków, warsztaty z zakresu „PPP” 

 



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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