
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 16 grudnia 2019 r. 
do 3 stycznia 2020 r. 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/174/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 17 grudnia 2019 r. w sprawie: 
wyboru ofert i przyznania środków na realizację zadania publicznego na udzielenie 
mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr V/175/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 17 grudnia 2019 r. w sprawie: 
planu kontroli podatkowych na I półrocze 2020 roku. 

 
 Zarządzenie Nr V/176/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18  grudnia 2019 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami.  

 
 Zarządzenie Nr V/177/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 grudnia 2019 r. w sprawie: 
wskazania trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła do Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.  
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 Zarządzenie Nr V/178/12019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 grudnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach 
otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny  
i sytemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 
 Zarządzenie Nr V/179/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 24 grudnia 2019 r. w sprawie: 
ustanowienia osób redagujących stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta w Jaśle oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji informacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr V/180/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 27 grudnia 2019 r. w sprawie: 
zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr V/182/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 31 grudnia 2019 r. w sprawie: 
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w Otwartą Strefę Aktywności. 

 
 Zarządzenie Nr V/1/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 2 stycznia 2020 r. w sprawie: wyboru 
ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.  
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 Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 18 grudnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań 
własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie 
dotacji z budżetu miasta Jasła na 2020 r.  

 
 Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 grudnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług 
cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 19 grudnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz 
wprowadzanie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła, których zarządca 
jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 



Fundusze Zewnętrzne  
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 W ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła  
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki – 3.3.1”, ogłoszony został dodatkowy nabór oraz w dalszym ciągu 
podpisywane są umowy z mieszkańcami na wymianę kotłów. Zakres projektu 
obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) 
na kotły gazowe lub kotły na biomasę (pellet) w 231 domach prywatnych na terenie 
Miasta Jasła oraz budowę węzłów cieplnych z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU 
w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej. 

 

 W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”  zakończono prace związane z:  
- budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego - Park Miejski - Ogródek 
Jordanowski – Etap I.  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
sp. z o.o., 
- przebudową ul. Czackiego w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof 
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 W ramach programu ROZWÓJ LOKALNY finansowanego ze środków Funduszy 
norweskich i EOG 2014 – 2021, Miasto Jasło znalazło się wśród 54 miast (z 212 
miast) – Wnioskodawców wybranych do kolejnego etapu konkursu, mającego na 
celu przygotowanie kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju 
Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze 
strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. 

 
 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 18 grudnia 2019 r. - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
które zgłosiły kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Celem spotkania był wybór 6 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje 
pozarządowe z terenu Jasła, spośród 14 zgłoszeń które wpłynęły w toku naboru. 
Organizacje ustaliły, że w skład Rady, oprócz osób wskazanych przez Radę Miejską 
Jasła i Burmistrza Miasta Jasła wejdą: Jarosław Winiarski, Krzysztof Pec, Łukasz 
Nigborowicz, Małgorzata Więch – Kettele, Krystyna Długosz, Wiesław Hap.  
Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w styczniu 2019 roku.  

 

 Rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r. Przyznano Ośrodkowi Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Jaśle środki finansowe w wysokości 85 000,00 zł. 
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

  

 Zakończono remont garażu OSP Jasło – „Hankówka”. Łączna wartość robót 
wyniosła 47 601,00 zł. Wykonanie w/w robót stanowi kolejny etap remontu 
budynków remiz na terenie Miasta Jasła oraz poprawi warunki pracy  
i prowadzenia działań przez członków jednostek OSP. 
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Energetyk Miejski: 

 

 

 

 

 

    

           

 PGE Dystrybucja w miesiącu grudniu wymienia kolejne 40 szt. Lamp na LED-owe:  
ul. Św. Jana z Dukli oraz ul. Kolejowa ( równoległy odcinek do nowej ul. Kolejowej) 

 

 Wykonano projekty oświetlenia ul. Jodłowa - boczna, Lwowska – boczna, łącznik 
Fabrycznej z Hankówką, doświetlenie ul. Rzemieślniczej, Rzeczna, Starowiejska – 
boczna, Działkowa, rozbudowa ul. Faustyny Kowalskiej. 

 W dalszym ciągu jest w realizacji projekt 
wymiany lamp sodowych na LED-owe. 
Wymianą zostały objęte ulice:  
ul. Krasińskiego – od ul. Jagiełły do 
Krytej pływalni MOSiR. W planie ul. 
Kościuszki oraz ul. Lwowska.  



Inwestycje i remonty 
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 Wydano 9 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

 

 16.12.2019 r. umowa WI.272.138.2019 na remont kanalizacji deszczowej przy 
ulicach: Rejtana, Koralewskiego i Rynek w Jaśle.  
Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy „ALIMA”. Kwota brutto: 13.853,65 zł. 

 

 18.12.2019 r. umowa WI.272.139.2019 na cząstkowy remont chodników przy 
ulicach: Baczyńskiego, Lenartowicza, bocznej od ul. 17-go Stycznia, bocznej od ul. 
Lwowskiej w Jaśle.   Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
„ROMAX”. Kwota brutto: 2 429,39 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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17 grudnia  –  spotkanie opłatkowe z mieszkańcami osiedla Górka Klasztorna 
 
19 grudnia  –  posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 
19 grudnia  –  uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
 
20 grudnia  –  posiedzenie Zgromadzenia ZGDW 
 
20 grudnia  –  Środowiskowy Dom Samopomocy, spotkanie wigilijne 
 
23 grudnia  –  posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku 
                         Komunikacyjnego 
 
23 grudnia  –  spotkanie wigilijne Caritas   
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29 grudnia  –  25-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” 
 
2 stycznia  –  JDK, przekazanie obowiązków  służbowych Wojskowego Komendanta 
                       Uzupełnień - komendantem został ppłk Andrzej Nykiel                                              
 



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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