Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 29 grudnia 2017 r.
do 29 stycznia 2018 r.
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/1/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym, w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr IV/2/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie: powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji
celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2018 roku.
 Zarządzenie Nr IV/3/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2018 r.
 Zarządzenie Nr IV/4/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2018 r.
w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/5/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zarządzenie Nr IV/6/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: podania do publicznej widomości kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących
w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do
uzyskania za poszczególne kryteria.
 Zarządzenie Nr IV/7/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: podania do publikacji wiadomości kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
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Zarządzenia
prowadzącym jest Miasto Jasło, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
 Zarządzenie Nr IV/8/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowaniu uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok
szkolny 2018/2019.
 Zarządzenie Nr IV/9/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło, na rok szkolny 2018/2019.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/10/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miast Jasła na 2018 r.
 Zarządzenie Nr IV/11/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego „Przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018”.
 Zarządzenie Nr IV/12/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie: przekazania Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr IV/13/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
 Zarządzenie Nr IV/14/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze
sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej
z budżetu Miasta Jasła na 2018 r.
 Zarządzenie Nr IV/15/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, pobranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Jasło oraz form i specjalności kształcenia, na które przysługuje
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dofinansowanie na rok 2018 .

Inwestycje i remonty
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Zarządzenia
 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 19.12.2017r. umowa WI.272.171.2017 na wykonanie podłączenia do sieci
elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej budynku zaplecza przy boisku sportowym na
osiedlu Gamrat w Jaśle. Wykonawca: „ROMAX” Robert Pastwa. Kwota brutto:
3.000,00 zł.
 12.12.2017r. umowa WI.272.172.2017 na zakup centrali telefonicznej.
Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa TELNET Wróblowa 65b. Kwota brutto:
10.367.67 zł.
 14.12.2017r. umowa WI.272.173.2017 na zakup regałów do składania akt.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowym „ROL-MOT” Sp. z o.o.
Kwota brutto: 54.120,00 zł.
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Zarządzenia
 01.12.2017r. umowa WI.272.174.2017 na nadzór inwestorski nad inwestycją pn.:
„Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle – Etap 1”
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „PENBUD” Stanisław Pękalski. Kwota
brutto: 10.000,00 zł.
 03.01.2018r. umowa WI.7031.1.2018 na dopłaty dla gospodarstw domowych za
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej.
Wykonawca: MPGK Sp. z .o.o. w Jaśle. Kwota brutto: 105.639,81 zł.
 03.01.2018r. umowa WI.7031.2.2018 na zaopatrzenie Miasta Jasła w wodę na
cele przeciwpożarowe. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota brutto:
50,000.00 zł.
 03.01.2018r. umowa WI.7031.3.2018 na odprowadzenie wód opadowych lub
roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej z nieruchomości zarządzanych przez
Miasto Jasło na terenie miasta Jasła. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota
brutto: 262.247,00 zł.
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Zarządzenia
 03.01.2018r. umowa WI.7021.1.2018 na prowadzenie bieżącej obsługi
przepompowni wód opadowych przy ulicy Kolejowej w Jaśle. Wykonawca: MPGK
Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota brutto: 3.690,00 zł.
 03.01.2018r. umowa WI.7021.2.2018 na dzierżawę
kanalizacji sanitarnej
położonej w Jaśle na terenie osiedla Gądki, Kaczorowy, Krajowice i Niegłowice.
Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. Kwota brutto: 30.012,00 zł. (dochód)
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
1. Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr L/504/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
niezabudowanych położonych w Jaśle obręb nr 23 – Warzyce w drodze przetargu.
W dniu 09 stycznia 2018 r. zawarto:
2. Umowę Repertorium A numer 108/2018 o oddanie w użytkowanie wieczyste
następujących nieruchomości:
- działki ewid. nr 3001/2 i nr 3221/20 o łącznej powierzchni 0,5000 ha za opłatę
roczną w kwocie 7 081,11 zł. Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste wyniosła 35 405,55 zł (15% wylicytowanej kwoty wraz
z podatkiem VAT).
- działki ewid. nr 3001/3 i nr 3221/21 o łącznej powierzchni 0,5000 ha za opłatę
roczną w kwocie 7 081,11 zł. Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste wyniosła 35 405,55 zł (15% wylicytowanej kwoty wraz
z podatkiem VAT).
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia
5 stycznia - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Eleonorze Goleń oraz
innym osobom które niosły pomoc Żydom.
5 stycznia - „Galą Johanna Straussa”, w której wystąpiła Orkiestra Filharmonii
Lwowskiej INSO, soliści opery i tancerze baletu, Jasło zainaugurowało wydarzenia
kulturalne Nowego – 2018 – Roku. Muzyczne widowisko odbyło się w Jasielskim
Domu Kultury.

16

Spotkania i wydarzenia

6 stycznia - Orszak Trzech Króli
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Spotkania i wydarzenia
11 stycznia - Warszawa, konferencja samorządowa dotycząca realizacji programu dla
miast średnich
12 stycznia - Rzeszów spotkanie w sprawie budowy drogi 992
12 stycznia - Rzeszów, uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne
13 stycznia - JDK, koncert finałowy „Na nutę kantyczek”
17 stycznia - Walne Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
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Spotkania i wydarzenia
20 stycznia - spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi krajowej
nr 73 na odcinku przebiegającym przez tereny gminy Jasło
25 stycznia - X obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach holokaustu
na Podkarpaciu
26 stycznia - Warszawa, spotkanie w Polskim Funduszu Rozwoju
26 stycznia - odprawa roczna w Policji
27 stycznia - uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
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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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