
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 23 września do 14 października 

 2019 r. 
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Zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr V/144/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 września 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/145/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 30 września 2019 r. w sprawie: 
powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Poprawa jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 3.3.1”. 

 
 Zarządzenie Nr V/146/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 1 października 2019 r. w sprawie: 
wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, 
którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 
2019 rok w ramach dodatkowego terminu składania wniosków.  

 
 Zarządzenie Nr V/147/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 1 października 2019 r. w sprawie: 
utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. 
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 Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 4 października 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: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Miasta 
Jasła na 2019 r.” 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”, rozpoczęto podpisywanie umów 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 wraz 
z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU w budynkach wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowej (łącznie 11 budynków). 
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Realizowane zadania 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 We wrześniu została przeprowadzona akcja miasta Jasła we współpracy z 139. 
Drużyną Harcerską „Lisy” im. Leopolda Lisa-Kuli w Jaśle, pn. „Pamiętamy o miejscach 
pamięci z I i II Wojny Światowej w Jaśle”, polegająca na uporządkowaniu miejsc 
pamięci oraz upowszechnianiu wiedzy na temat ważnych wydarzeń z historii Polski. 
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

 8 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, przedstawiciele 
wydziału brali udział w szkoleniu obronnym nt. „Zadania obronne realizowane 
przez administrację publiczną na terenie województwa w ramach planowania 
obronnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Rola i przeznaczenie WOT”.  

 

 8 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle 
nastąpiło przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu 
powiatu jasielskiego. Jednostki OSP Jasło – Żółków, OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP 
Jasło – „Hankówka” otrzymały dofinansowanie po 5 000 zł.  
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

 1 października - przedstawiciele Urzędu brali udział w konsultacjach społecznych 
dotyczących planu przeciwdziałania skutkom suszy,  które odbyły się w Rzeszowie 
na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Najważniejszym zadaniem w powyższym zakresie na naszym terenie jest budowa 
zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce (44 pozycja na liście 
inwestycji Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027  
z perspektywą do 2030 r.) Konsultacje będą prowadzone do 15 lutego 2020 r.  
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 Wydział Gospodarki Komunalnej : 

 

 W październiku br. rozpoczęło się sadzenie drzew na terenach miejskich. Łącznie 
zostanie posadzonych 87 drzew.  
Miejsca nasadzeń: ul. Piotra Skargi, ul. Floriańska, ul. Mickiewicza, ul. 3 Maja, ul. 
Kołłątaja, ul. Mendysa (Na Kotlinę) - plac zabaw, ul. Floriańska - stadion piłkarski 
na os. Sobniów, ul. Słowackiego, ul. Baczyńskiego. Gatunek sadzonych drzew: 
klon, jarząb, lipa, jesion, grab, dąb, platan, kasztanowiec.  

 Dodatkowo w październiku br. przy ul. Żniwnej zostanie nasadzonych 50 drzew 
miododajnych w ramach akcji organizowanej przez Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki . 
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 Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych: 

 Rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia 
przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka. Z bezpłatnych szczepień 
mogą skorzystać osoby powyżej 60-tego roku życia zamieszkałe na terenie Jasła. 
Szczepienie odbywa się w przychodniach Samodzielnego Publicznego Miejsko-
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4 oraz przy ul. 
Baczyńskiego 27 (II tura po 16 października). 

 

 Zakończono głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zwyciężył projekt pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 w Jaśle” który otrzymał 927 głosów. W głosowaniu na 
wszystkie projekty wzięło udział 2059 osób. 

 

 26 września podsumowano konsultacje społeczne pn.”Aktywność obywatelska  
w Mieście Jaśle”. Raport dostępny jest na stronie https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl 

https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/wydruk-raportu-konsulatcji/30
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 Wydano 23 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

  

 25.09.2019 r. umowa WI.272.85.2019 na remont dróg osiedlowych w Jaśle. 
Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto: 
26.400,00 zł 

  

 25.09.2019 r. umowa WI.272.86.2019 na remont kanalizacji deszczowej przy ulicach: 
Koralewskiego, Brzyszczki i Okrężnej w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno – 
Usługowy „ALIMA”. Kwota brutto: 7.847,79 zł. 

 

 26.09.2019r. umowa WI.272.87.2019 na badanie jakości odprowadzanych wód 
opadowych z 18 wylotów kanalizacji deszczowej.  Wykonawca: POLWAX S.A. z siedzibą 
w Jaśle. Kwota brutto: 6.259,00 zł 
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 27.09.2019 r. zlecenie WI.272.88.2019 na naprawę fontanny w Parku Miejskim  
w Jaśle. Wykonawca: „Automatic” Jeleń Sławomir. Kwota brutto: 4.428,00 zł. 

  

 30.09.2019 umowa WI.272.89.2019 r. na remont nawierzchni parkingu przy ul. 
bocznej od ul. Szajnochy oraz cząstkowy remont chodników przy ulicach miejskich: 
Kadyiego, Floriańskiej, Czackiego, Krajowickiej, PCK, bocznej od ul. Szopena, Szkolnej, 
Plac Inwalidów Wojennych w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy „ROMAX” Robert Pastwa. Kwota brutto: 36.303,23 zł. 

  

 30.09.2019r. umowa WI.272.84.2019 na wykonanie 7 operatów wodnoprawnych na 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla wylotów kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca: „iPRA Biuro usług Projektowych” Izabela Praskowicz. Kwota brutto: 
39.500,00 zł 



Spotkania i wydarzenia 
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25 września – Starostwo Powiatowe, uroczyste 
wręczenie czeków na realizację inwestycji 
drogowych. Lucyna Podhalicz, wicewojewoda 
podkarpacka przekazała na ręce Ryszarda Pabiana, 
burmistrza Jasła symboliczny czek w wysokości 
4 730 626 złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ze środków tych dofinansowane 
zostaną budowa mostu na Gądki oraz budowa drogi 
na terenach inwestycyjnych w Gamracie. 

24 września - zakończenie kampanii 
"Zachowaj trzeźwy umysł" i rozdanie nagród. 
Konkurs literacko-plastyczny „JA ZA 20 LAT” 
był tematem  tegorocznej ogólnopolskiej 
kampanii. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
uczniowie jasielskich szkół miejskich.  
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25 września – „Przystanek Kwiatowa”, uroczyste rozpoczęcie budowy nowego odcinka 
drogi Nr 992 (symboliczne wbicie łopaty). Miasto wsparło tę inwestycję w wysokości 4 
mln 190 tys. zł, z czego całe zadanie, finansowane w ramach projektu „Poprawa połączeń 
komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego  
z korytarzami TEN-T”, wynosi ponad 33 mln zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 września – Kraków, Urząd Marszałkowski, spotkanie ws. połączeń kolejowych 
realizowanych przez Koleje Małopolskie 
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27 września – odsłonięcie i poświęcenie pomnika Żołnierzy Wyklętych 

 

27 września – spotkanie z seniorami z Bychawy w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS.  

27 września – Rozstrzygnięcie i rozdanie 
nagród w konkursie na najlepszy biznesplan  
z branży ITC. Laureatami zostali Bartłomiej 
Pawluś i Łukasz Sypień. Nagrody zostały 
ufundowane przez Miasto Jasło, 
przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia 
biznesu, będące partnerami konkursu.  
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27 – 28 września - III Dni Seniora (konkurencje sportowe, bezpłatne poradnictwo ZUS  
i policji, program artystyczny). Organizatorem uroczystości było Miasto Jasło oraz Rada 
Seniorów Miasta Jasła.  

28 września - XVIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych  
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3 października  – PSW, inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Jasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

 

4 października – Vranov nad Topl’ou, udział w święcie miasta 

5 października – JDK,   
X Inauguracja nowego roku 
akademickiego Jasielskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego. 
Projekt cieszy się dużym 
zainteresowaniem, 
wpłynęło 151 zgłoszeń  
z czego zostało przyjętych 
120 dzieci z terenu Miasta 
Jasła. 
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5 października – płyta Rynku, akcja „Jasło w Tulipanach”. Przygotowano 20 tysięcy 
tulipanów dla mieszkańców w zamian za zużyty elektro sprzęt i baterie. Rozdano 17 160 
cebulek, 858 mieszkańcom Jasła (każdy otrzymał 1 torebkę-20 sztuk). Pozostałe 3340 
sztuk zostanie nasadzone na terenie zieleni miejskiej- w parku miejskim oraz przy JDK. 
W ramach akcji zebrano 210 kg zużytych baterii oraz 168 kg sprzętu elektronicznego. 

5 października - Run&Roll speed, ogólnopolskie 
zawody w biegach, na rolkach i nartorolkach  
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7 października – Ożenna, spotkanie informacyjne - Transgraniczny Obszar 
Funkcjonalny "RUTHENIA„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 października – rozpoczęcie spotkań osiedlowych z mieszkańcami  

9 października – wizyta 
delegacji z Rumunii. 
Miasto Jasło zorganizowało 
prezentację oraz zwiedzanie 
miasta dla 23-osobowej 
delegacji z 76-tysięcznego 
miasta rumuńskiego Bystrzyca. 
W ramach realizowanej wizyty 
studyjnej delegacja odwiedziła 
również Kraków, Tarnów  
i Dębicę. 
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12 października – obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 
 
12 października – zawody o Puchar Polski BMX 
 
12 października – PSW, inauguracja roku akademickiego 2019/2020 

11 października – wręczenie 
nagród dla nauczycieli. 
Piętnastu nauczycieli szkół  
i przedszkoli, których organem 
prowadzącym jest Miasto 
Jasło, kilka dni przed Dniem 
Edukacji Narodowej, odebrało 
nagrody Burmistrza Miasta 
Jasła.  



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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