
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 18 listopada  

do 16 grudnia 2019 r. 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/168/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 listopada 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/169/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 29 listopada 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/170/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 10 grudnia 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia do weryfikacji zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr V/171/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 grudnia 2019 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia nr V/122/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 
planu kontroli podatkowych na II półrocze 2019 roku. 
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 Zarządzenie Nr V/173/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 13 grudnia 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na udzielenie 
mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. 
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 Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 21 listopada 2019 r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 3A – PGR, 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 1/141 o powierzchni 0,0204 ha. 

 
 Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 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: „Zarządzenie zasobem lokalowym” oraz do badania i oceny ofert.  
 
 Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 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” oraz do badania  
i oceny ofert.  
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 Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 5 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: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Jasła w okresie 02.01.2020 r. – 
30.06.2020 r.” oraz do badania i oceny ofert.  

 
 Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 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: Zakup mebli i wyposażenia – I piętro w ramach projektu pn. 
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 
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 Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 11 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: „Administrowanie targowiskami w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu 
pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu 
miasta Jasła na 2020 r. Ogłoszone zadania to: prowadzenie kuchni dla ubogich, 
działalność na rzecz osób starszych i samotnych, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pomoc dla rodzin najuboższych z okazji świąt, zorganizowanie 
wieczerzy wigilijnej, dostarczenie osobom potrzebującym pomocy żywnościowej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

 

 Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok. 

 



Realizowane zadania 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Ogłoszono otwarty  konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła 
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r.  

 

 Trwa proces ustalania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, 9 grudnia 2019 r. zakończono nabór kandydatów z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (wpłynęło 14 kandydatur, z nich zostanie wyłonionych 6). 



Realizowane zadania 
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości : 

 

 Nagrano reportaż promujący Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle z udziałem 
Laureatów Konkursu na najlepszy biznesplan z branży ICT. Film będzie wykorzystany 
w najbliższym czasie podczas promocji Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, 
którego uruchomienie jest planowane na marzec 2020 roku. 

 

 Strona internetowa Inkubatora Przedsiębiorczości została dostosowana do 
wytycznych standardu WCAG 2.1. zawartych w załączniku do Ustawy z dnia  
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. 
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 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji : 

 

 W wyniku postępowania przetargowego na kolejny rok,  administrowanie 
zasobem lokalowym Miasta Jasła zlecone zostanie Towarzystwu 
Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. w Jaśle. 



Realizowane zadania 
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 Wydział Gospodarki Komunalnej : 

 

 6 grudnia br. zostały otworzone oferty w przetargu nieograniczonym na „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Miasta Jasła w okresie 2.01.2020 r. – 30.06.2020 r.”. Wpłynęła jedna 
oferta, tj. firmy PHU EKOMAX Kotulak Jerzy z siedzibą w Jaśle. 

 

 Zostały zamontowane cztery nowe parkometry w następujących lokalizacjach: 
ul. 3 Maja (koło poczty i koło „Zgody”), ul. Słowackiego, skrzyżowanie ulic 
Sokoła i Kościuszki. 

 

 Zostały wykonane cięcia pielęgnacyjno-formujące drzew rosnących przy 
następujących ulicach: Staszica, Kościuszki oraz Dworcowej. 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 
 

 09.12.2019 r. - wizyta oficjalnych przedstawicieli z miasta Zaliszczyki (Ukraina). 
Celem wizyty było omówienie możliwości przygotowania wspólnego projektu  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś-Ukraina 
2014–2020.  

 

 Wyjazd przedstawicieli Jasła (młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Szóstka”) do miasta Trebišov (Słowacja), reprezentujących miasto na 
międzynarodowym halowym turniej piłkarskim o puchar Burmistrza Miasta 
Trebišova (07.12.2019 r.). 



Realizowane zadania 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

  

 8 grudnia br. - rozstrzygnięcie konkursu na oficjalną „Kartkę świąteczną Miasta 
Jasła” i wręczenie nagrody głównej oraz dziesięciu wyróżnień. W tegorocznej edycji 
wzięły udział 254 prace konkursowe. Wszystkie kartki zostaną wysłane przez Urząd 
Miasta w Jaśle wraz ze świątecznymi życzeniami.  

 

 10 grudnia br. - wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Jasło się mieni  
w barwach jesieni” organizowanym przez Centrum Informacji Turystycznej  
i Kulturalnej w Jaśle. Do konkursu zgłoszono 174 prace plastyczne.  



Realizowane zadania 
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

  

 
Na podstawie umowy Nr 03854/0906107/2019 zawartej pomiędzy MSWiA, a OSP 
Jasło – „Hankówka” realizowane jest zadanie związane z zakupem ubrań i butów 
ćwiczebnych do udziału w zawodach pożarniczych. 

Wartość zadania wynosi 5 490,00 zł.   

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział własny 
przedstawia się następująco: 

Dofinansowanie MSWiA:    5 000,00 zł   (91,07 %) 

Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła :    490,00 zł    (8,93 %) 

Na chwilę obecną trwa rozliczanie zadania i przyznanej dotacji. Termin realizacji 
zadania to 30.12.2019 r.   



Realizowane zadania 
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

Na podstawie umowy Nr 03853/0906105/2019 zawartej pomiędzy MSWiA, a OSP 
Jasło – „Niegłowice” realizowane jest zadanie związane z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do udziału w zawodach sportowo - pożarniczych. 

Wartość zadania wynosi 5 020,00 zł.   

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział własny 
przedstawia się następująco: 

Dofinansowanie MSWiA:    5 000,00 zł   (99,6 %) 

Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła :       20,00 zł   (0,4 %) 

Na chwilę obecną trwa rozliczanie zadania i przyznanej dotacji. Termin realizacji 
zadania to 30.12.2019 r. 



Realizowane zadania 
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 Na podstawie umowy Nr 03853/0906105/2019 zawartej pomiędzy MSWiA, a OSP 
Jasło – „Niegłowice” realizowane jest zadanie związane z organizowaniem 
przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – zakup zestawu nagłośnieniowego do 
prowadzenia kursów i szkoleń.  

Wartość zadania wynosi 4 700,00 zł.   

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział własny 
przedstawia się następująco: 

Dofinansowanie MSWiA:    4 500,00 zł   (95,74 %) 

Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła :    200,00 zł   (4,26 %) 

Na chwilę obecną trwa rozliczanie zadania i przyznanej dotacji. Termin realizacji 
zadania to 30.12.2019 r. 



Realizowane zadania 

20 

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 
Na podstawie umowy nr 03852/0906104/2019 zawartej pomiędzy MSWiA, a OSP Jasło 
– „Żółków” realizowane jest zadanie związane z organizowaniem przedsięwzięć 
oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej – zakup ubrań koszarowych, butów i materiałów oświatowo – 
kulturalnych.  

Wartość zadania wynosi 5 001,00 zł.   

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz udział własny 
przedstawia się następująco: 

Dofinansowanie MSWiA:    5 000,00 zł   (99,98 %) 

Wkład własny – dofinansowanie Miasta Jasła :        1,00 zł   (0,02 %) 

Na chwilę obecną trwa rozliczanie zadania i przyznanej dotacji. Termin realizacji 
zadania to 30.12.2019 r. 
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 Wydano 10 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,   
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 
 

  18.11.2019 r. umowa WI.272.119.2019 na cząstkowy remont nawierzchni chodników  
przy ulicach miejskich w Jaśle (ul. Kadyiego, ul. Rynek, ul. Metzgera,  
ul. boczna od ul. Mickiewicza (Gamrat), 3-go Maja, ul. Mickiewicza, ul. Kołłątaja,  
ul. Dworcowa, ul. W. Pola, ul. Wiśniowa). Wykonawca Pastwa Robert Zakład 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ROMAX". Kwota brutto: 25.347,58 zł 
 

 19.11.2019 r. umowa WI.272.120.2019 na remont dróg osiedlowych i renowacje 
przydrożnych rowów w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Marek Pietrzycki.  
Kwota brutto: 10.900,00 zł. 
 

 03.12.2019 r. umowa WI.272.123.2019 na budowę mostu przez rzekę Wisłokę wraz  
z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle. Wykonawca: REMOST  
Sp. z o.o. Kwota brutto: 8.573 316,78 zł 
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 29.11.2019 r. umowa WI.272.124.2019 na remont nawierzchni masą asfaltową  
oraz emulsją na ulicach miasta Jasła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Kwota brutto: 43 201,29 zł. 

 

 2.12.2019 r. umowa WI.272.125.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej, 
niezbędnej do wykonania przesunięcia fragmentu ścieżki rowerowej przy ulicy Jagiełły  
w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Jasła”. 
Wykonawca: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig. Kwota brutto: 8.000,00 zł. 

 

 2.12.2019 r. umowa WI.272.127.2019 na modernizację kanalizacji deszczowej na ulicy 
Gorajowickiej w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  
Sp. z o.o. Kwota brutto: 5. 018,40 zł. 
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 4.12.2019 r. umowa WI.272.131.2019 na cząstkowy remont chodników w Jaśle. 
Wykonawca: Pastwa Robert Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ROMAX".  
 Kwota brutto: 9.236,77 zł. 

  

 6.12.2019 r. umowa WI.272.132.2019 na przebudowę łącznika ul. Fabrycznej  
z ul. Rzemieślniczą w Jaśle w zakresie wykonania zatoki mijankowej w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński. 
 Kwota brutto: 6.500,00 zł  



Spotkania i wydarzenia 
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20 listopada -Starostwo Powiatowe, Konsultacje Społeczne Strategii Rozwoju  
                         Województwa- Podkarpackie 2030 
 

20 listopada - Warszawa, Specjalne Spotkanie Ekspertów: „Energia dla Miast,  
                         Samowystarczalność Energetyczna Miast” 
 

22 listopada - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK 
 

22 listopada - spotkanie integracyjne Honorowych Dawców Krwi i sióstr PCK  
 

22 listopada - jubileusz 10-lecia  ASW Judo Jasło 
 

24 listopada - Dębowiec, uroczyste obchody święta Św. Ambrożego 
 

26 listopada - Rzeszów, jubileusz 20-lecia powstania Samorządu Województwa 
                         Podkarpackiego  
 

27 listopada - Konwent Wójtów i Burmistrzów 
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27 listopada – JDK, Złote Gody. 16 małżeństw z Jasła odebrało Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 - 28 listopada – 60-lecie Przedszkola Miejskiego nr 3 
 

29 listopada – IV Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
 

30 listopada – MOSiR, Mistrzostwa Polski w pływaniu „XVII Family Cup Jasło 2019” 
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30 listopada – MOSiR, mecz piłki siatkowej (II liga) 

 

2 grudnia – spotkanie ws. Strategii Województwa – Podkarpackie 2030 

 

3 grudnia – Przemyśl, Uroczyste Obchody Święta Górników i Gazowników – Barbórka 

 

6 – grudnia – Liptovsky Mikulas, 
udział w Jarmarku Świątecznym. 
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6 grudnia – JDK, Podpisanie umów partnerskich przez ZGDW oraz rozdanie nagród w 
konkursie dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie fotograficznym 

 

 

 

 

 

 

 

7 grudnia – MOSiR, Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci  
 

8 grudnia – Podkarpackie Centrum Sportów Walki, IV Otwarte Mistrzostwa Jasła Karate 
                     Kyokushin. W zawodach udział wzięło 120 zawodników. 
 

8 grudnia – Park Miejski, Motomikołajki 
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9 grudnia – posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
 

10 grudnia – posiedzenie Rady Seniorów 
 

11 grudnia – Warszawa, Konferencja Centra Usług Społecznych - Nowa Jakość Polityki 
                       Społecznej 
 

11 grudnia – Warszawa, konferencja „Małe i średnie miasta” 
 

11 grudnia – JDK, Konferencja profilaktyczna połączona z koncertem  
                       pn. "Rób to co kochasz"  

9 grudnia  – JDK, Lekcja bezpieczeństwa  
                      w ramach programu LOTOS  
                      - mistrzowie w pasach 



Spotkania i wydarzenia 
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12 grudnia – posiedzenie Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego  
 

15 grudnia – JDK, spotkanie „Przy wigilijnym stole” oraz wręczenie nagród „Mecenasi 
Kultury” 

12 grudnia – Rzeszów, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, spotkanie  
ws. optymalizacji rozkładów  
jazdy pociągów 



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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