
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 14 grudnia 2020 r.
do 11 stycznia 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/150/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 18 grudnia 2020 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 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/151/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 18 grudnia 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.

▪ Zarządzenie Nr V/152/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 grudnia 2020 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach
otwartego konkursu 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 2021 roku.
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▪ Zarządzenie Nr V/153/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 grudnia 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.

▪ Zarządzenie Nr V/1/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 4 stycznia 2021 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 Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/2/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 5 stycznia 2021 r. w sprawie:
rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła
w 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 18 grudnia 2020 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 miasta Jasła, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 28 grudnia 2020 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań
własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane z formie
dotacji z budżetu miasta Jasła na 2021 r.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 29 grudnia 2020 r. Miasto Jasło podpisało umowę z firmą PHU „EKOMAX” na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie od 2 stycznia do
30 czerwca 2021 r.”. Szacowana łączna wartość realizacji ww. zadania przez
okres 6 miesięcy wynosi: 4 654 707,12 zł brutto.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji :

▪ Dokonano odbioru robót związanych z budową instalacji wentylacji mechanicznej 
w budynku Kina „Syrena” w Jaśle 

▪ Dokonano odbioru robót związanych z budową instalacji odwodnienia 
w ul. Niegłowickiej. 

▪ Uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Jaśle decyzje o pozwoleniu na zmianę 
sposobu użytkowania części piętra budynku przy ul. W. Pola 41 na pomieszczenia 
magazynowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ rozstrzygnięto konkurs 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 2021 rok. Przyznano:
Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, zwłaszcza
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wysokość dotacji wynosi 119 000,00 zł.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy 
społecznej. Przyznano dofinansowanie na zadania:

- zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku
dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
Wysokość dotacji na zadanie wynosi 40 000,00 zł.

- działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji między innymi 
spotkań i wycieczek. Wysokość dotacji na zadanie wynosi 8 500, 00 zł.

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc dzieciom i młodzieży 
specjalnej troski. Wysokość dotacji na zadanie wynosi 46 500, 00 zł.

- pomoc  dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego 
Narodzenia, św. Mikołaja. Wysokość dotacji na zadanie wynosi  25 000,00 zł.

- bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła 
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020. Wysokość dotacji na zadanie wynosi  13 000,00 zł.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ zakończył się remont kapliczki przy ulicy Konopnickiej 64 B. Remont obejmował
roboty związane z usunięciem szkód, jakie powstały w skutek ulewnych deszczy
i nawałnic z 27 czerwca 2020 r.

▪ 31 grudnia 2020 r. minął termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym. Do Urzędu Miasta w Jaśle
wpłynęło łącznie 20 wniosków z jasielskich klubów (na takie dyscypliny jak: piłka
nożna, siatkówka, judo, karate, tenis stołowy, narciarstwo, rolkarstwo, pływanie czy
kolarstwo). W najbliższym czasie zostanie powołana komisja do oceny wniosków.



Realizowane zadania

13

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ w ramach zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa powstał na terenie 
miasta „Szlak historii Jasła”. Wyznaczony został 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Oddział w Jaśle. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 5 600 zł, z czego 
dofinansowanie z budżetu Miasta Jasła wynosi 
3 799,74 zł. Oprócz wyznaczonego szlaku 
turystycznego w formie pętli o długości 5 km, 
powstał także przewodnik po szlaku oraz 
Jasielska Odznaka Krajoznawcza. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

▪ zrealizowano Uchwałę RMJ Nr XXXIV/XXXV/285/222 z 30.09.2020 r. dotyczącą
nabycia działek stanowiącą przedłużenie ul. Małej na osiedlu Sobniów.
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▪ Wydano 15 decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich

▪ 16.12.2020 r. umowa nr WI.272.117.2020 na remont ulicy Wincentego Witosa
zniszczonej w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej w postaci powodzi opadowej
i huraganowego wiatru w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. Kwota brutto: 126 813,00 zł.

▪ 21.12.2020 r. umowa nr WI.272.123.2020 na naprawę zniszczonej nawierzchni
żwirowej drogi, zlokalizowanej – ulica boczna od ul. Krakowskiej. Wykonawca: Zakład
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ,,ROMAX”. Kwota brutto: 3 175,90 zł.

▪ 21.12.2020 r. umowa nr WI.272.124.2020 na wykonanie oznakowania ul. Kołłątaja
i ul. 3-go Maja. Wykonawca: ,,RAM-KOP" USŁUGI KOPARKĄ. Kwota brutto: 3 500,00 zł.
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▪ 22.12.2020 r. umowa nr WI.272.118.2020 na remont ulicy Grunwaldzkiej zniszczonej
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej w postaci powodzi opadowej, gradu
i huraganowego wiatru w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. Kwota brutto: 199 998,00 zł.

▪ 4.01.2021 r. umowa nr WI.7021.3.1.2021 na bieżące utrzymanie wpustów ulicznych
oraz utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Jasła. Wykonawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle. Kwota brutto:
136 080,00 zł.
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▪ 4.01.2021 r. umowa nr WI.7021.8.2021 na zaopatrzenie miasta Jasła w wodę na cele
przeciwpożarowe. Wykonawca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle. Kwota brutto:
50 000 zł.

▪ 4.01.2021 r. umowa nr WI.7021.9.2021 na dzierżawę kanalizacji sanitarnej położonej
w Jaśle na terenie osiedla Gamrat, Kaczorowy, Krajowice i Niegłowice. Dzierżawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle. Kwota brutto:
10 004,00 zł/miesiąc.
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15 grudnia - JDK, rozdanie nagród w dziedzinie kultury. Otrzymują je twórcy
i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia
artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania
i ochrony kultury. W tym roku nagrody przyznano: Elżbiecie Ruszale, Henrykowi
Zychowi, Stanisławowi Mazanowi i Piotrowi Mazurowi (wspólna), Mieczysławowi
Wietesce oraz Tadeuszowi Wróblowi.
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15 grudnia – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK

16 grudnia – Stary Cmentarz, odsłonięcie tablicy z okazji 100. rocznicy Bitwy pod 
Firlejówką w której polegli bohatersko jasielscy gimnazjaliści na czele z prof. Romanem 
Saphierem

16 grudnia – JDK, rozdanie nagród
w IV edycji konkursu fotograficznego 
„Jasło FOTOEye”. Konkurs trwał 5 
miesięcy (od 1 maja do 30 września br.) 
i podzielony był na trzy etapy. 
W tym czasie zgłoszonych zostało 
łącznie 213 zdjęć.
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17 grudnia – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

18 grudnia – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

19 grudnia – Podkarpackie Centrum Sportów Walki, otwarte mistrzostwa Jasła w Karate
Kyokushin. Organizatorem zawodów był Jasielski Klub Kyokushin Karate, a Miasto zakupiło
na to wydarzenie puchary za kwotę 1 tys. zł. W zawodach wzięło udział 64 zawodników.

21 grudnia – przekazanie Światełka
Betlejemskiego 



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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