
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 22 czerwca  

do 20 lipca 2020 r. 
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 Zarządzenie Nr V/70/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2020 r. godz. 3:30  
w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła.  
 
 Zarządzenie Nr V/71/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami 
  
 Zarządzenie Nr V/72/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2020 r. godz. 7:30  
w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła.  
  
 Zarządzenie Nr V/73/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 23 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia Nr V/30/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia IV edycji Konkursu fotograficznego pod nazwą „Jasło FOTOEye” w 2020 r.  
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 Zarządzenie Nr V/74/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia dobry start, a także 
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania 
informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 
dla pani Małgorzaty Lech – pracownika MOPS. 
 
 Zarządzenie Nr V/75/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia dobry start, a także 
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania 
informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 
dla pani Iwony Drozd-Urban – pracownika MOPS. 



Zarządzenia 

6 

 
 Zarządzenie Nr V/76/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia dobry start, a także 
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania 
informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 
dla pani Marii Bigos – pracownika MOPS. 

 
 Zarządzenie Nr V/77/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 26 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr V/78/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. 
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 Zarządzenie Nr V/79/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia Nr V/175/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2019 r.  
w sprawie planu kontroli podatkowych na I półrocze 2020 roku. 

 
 Zarządzenie Nr V/80/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 czerwca 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych na 
terenie Miasta Jasła w wyniku zdarzań o charakterze klęski żywiołowej w 2020 roku. 
 
 Zarządzenie Nr V/81/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 30 czerwca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 
 
 Zarządzenie Nr V/82/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 3 lipca 2020 r. w sprawie: podziału 
środków na nagrody w 2020 roku (dotyczy nagród dla uczniów za wyniki w nauce). 
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 Zarządzenie Nr V/83/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 6 lipca 2020 r. w sprawie: 
powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat  
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły  
szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na 
terenie gminy Miasto Jasło. 

 
 Zarządzenie Nr V/84/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 6 lipca 2020 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

 
 Zarządzenie Nr V/85/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 lipca 2020 r. w sprawie: 
zmiany zarządzenia nr V/80/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2020 roku  
w sprawie: powołania komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach 
domowych na terenie Miasta Jasła w wyniku zdarzań o charakterze klęski żywiołowej 
w 2020 roku. 
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 Zarządzenie Nr V/86/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lipca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia dla Pani Magdaleny Szeląg – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaśle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 

 
 Zarządzenie Nr V/87/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 13 lipca 2020 r. w sprawie: 
upoważnienia dla Pani Moniki Taraby – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaśle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 
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 Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 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: „Modernizację Placu Żwirki i Wigury w Jaśle oraz odcinków 
sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 
 

 Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad 
obejmowania Patronatem Honorowym lub udziału Burmistrza Miasta Jasła w Komitecie 
Honorowym.  
 

 Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 lipca 2020  r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaśle, obręb 2 – Ulaszowice, 
tj.: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, 
obejmującej działkę ewidencyjną nr 2682/1 o powierzchni 0,0295 ha, nieruchomości 
lokalowej znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 2682/2 o powierzchni 0,0170 ha – 
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,10 m2. 



Zarządzenia 

11 

 
 Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 lipca 2020  r. w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 2 – Ulaszowice, 
obejmującej działki ewidencyjne nr 1/45 i 2900/8 o łącznej powierzchni 0,6426 ha.  



Fundusze Zewnętrzne 
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 Trwają prace w budynku byłej SP2 przeznaczonego na Centrum Techniki, Kultury  
i Przedsiębiorczości w Jaśle w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. 

 

 Ruszyła procedura (w formie dialogu konkurencyjności) na zaprojektowanie, 
wykonanie, dostawę i montaż wystaw edukacyjnych w Centrum Techniki, Kultury  
i Przedsiębiorczości w Jaśle. 

 

 W czerwcu został ogłoszony przetarg na Modernizację Placu Żwirki i Wigury oraz 
odcinków sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej w Jaśle – trwa 
procedura przetargowa. 

 

 30 czerwca 2020 r.  zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa boiska sportowego 
przy ul. Śniadeckich w Jaśle” oraz został podpisany protokół odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego. Wartość  zrealizowanego zadania to: 3 462 843,89 zł. 



Fundusze Zewnętrzne 
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 W ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła  
w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW - Projekt 3.3.1” 
realizowane są węzły cieplne dla wspólnot mieszkaniowych. Po ogłoszeniu  
pierwszego przetargu przez ZGDW zostali wyłonieni  wykonawcy dla 4 budynków 
wielorodzinnych, dla pozostałych 7 budynków ponownie został ogłoszony przetarg. 
Planowany termin realizacji do końca marca 2021 r.  

 

 Trwają prace Zespołu Miejskiego dotyczące przygotowania, kluczowych dla rozwoju 
Jasła dokumentów, czyli  Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju 
Instytucjonalnego w ramach Programu Rozwój Lokalny. Spotkania odbywają się on-
line przy udziale doradców ze ZMP. W zakładce rozwój lokalny na stronie miasta Jasła 
umieszczane są informacje, pytania, ankiety i inne dokumenty niezbędne do 
przygotowania naszych programów. 



Realizowane zadania  
  

 

15 



Realizowane zadania 

16 

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM 
5 w Jaśle” na os. Jasło – Sobniów. Projekt został wybrany do realizacji w ramach 
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Obecnie wykonawca opracowuje 
dokumentację projektową, termin jej przekazania mija z końcem lipca br.  

 

 Miasto Jasło wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK organizuje zbiórkę finansową dla 
mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnic z końca czerwca br. Środki można 
wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy a także do puszek w kościołach na 
terenie Jasła w niedzielę 19 lipca 2020 roku.  

 

 Trwa szacowanie strat powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu z końca 
czerwca 2020 r. W terenie pracuje komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku 
zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej. W skład komisji wchodzą pracownicy MOPS 
oraz eksperci z dziedziny budownictwa.  



Realizowane zadania 
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 Rozpoczęły się zajęcia w ramach programu „Trener Osiedlowy”. W zajęciach 
sportowych połączonych z profilaktyką uzależnień uczestniczą dzieci z terenu 
poszczególnych osiedli. 

 

 Do tej pory, w związku z trudną sytuacją w jakiej znalazło się Miasto po gwałtownych 
ulewach pomocy udzielili: Sejmik Województwa Podkarpackiego – 35 tysięcy złotych 
na zasiłki celkowe lub specjalnych dla mieszkańców Jasła;  
Sejmik Województwa Mazowieckiego – 200 tysięcy złotych na usuwanie skutków 
klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej. 



Realizowane zadania 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Zawarto umowy dotacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jaśle na zakup 
kontenera szatniowego (150 tys. zł) oraz na zakup traktora i sprzętu do pielęgnacji 
boiska (143 tys. zł). 

  

 

 Od lipca ruszyła edycja letniej kampanii „Paszport 
Turystyczny „Odkrywcy Królewskiego Miasta 
Jasła”. Do 30 września br. osoby, które jeszcze nie 
odkryły zabytków i uroków Jasła mogą udać się  
w trasę  i zwiedzić miasto z Paszportem 
Turystycznym.  



Realizowane zadania 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego 
FOTOEye ogłoszonego przez Miasto Jasło.  
W I etapie konkursu na „zdjęcie maja” wzięło udział 
43 zdjęcia. Zwyciężyła fotografia przedstawiająca 
jedno z jasielskich osiedli otulone mgłą, autorstwa 
Jana Kowalskiego.  

 

 Ogłoszona została wakacyjna edycja QUIZU 
Turystycznego „Głowa do góry, Jasło! Czyli 
zgadywanki dla spostrzegawczych”, organizowanego 
przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. 
Quiz odbędzie się cztery razy w okresie wakacji  
w piątki (17 i 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia). 
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Wydział Oświaty : 

 

 90 uczniów miejskich szkół otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła. Nagrody 
przyznane zostały w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w Jaśle za wyniki w nauce, za wybitne osiągniecia naukowe, 
artystyczne i sportowe. W sumie na nagrody przeznaczono 81 600 tys. złotych. 

 

 



Realizowane zadania 
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej wspólnie z Wydziałem Rewitalizacji, Strategii  
i Inicjatyw Społecznych wykonał nowe nasadzenia w nowoczesnych kolorowych 
donicach typu XXL przy Jasielskim Domu Kultury oraz na płycie Rynku. 

 

 Wykonano drugie nasadzenia kwiatowe w centrum miasta na zieleńcach, rabatach  
i donicach 

 

 26.06.2020 r. - umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie 
01.07.2020 – 31.12.2020 r. Umowa została zawarta z P.H.U. EKOMAX.   
Wartość brutto umowy: 4 261 986,72 zł. 

 

 



Realizowane zadania 
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Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 

 W okresie od 29.06. – 15.07.2020 r. zostało łącznie wywiezionych ok. 400 Mg (ton) 
odpadów popowodziowych z terenów, które zostały zalane na skutek wystąpienia  
na terenie Miasta Jasła nawalnych deszczy oraz burz z gradem. 

 

 W okresie 28.06. – 10.07.2020 r. prowadzona była akcja usuwania zniszczeń w zieleni 
miejskiej spowodowanych wystąpieniem na terenie Miasta Jasła nawalnych deszczy 
oraz burz z gradem. Usuwano przewrócone i połamane drzewa oraz połamane 
gałęzie i konary. 

 

 



Realizowane zadania 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 

 

Informacja międzysesyjna z wydziału  jest dostępna pod linkiem: 

 

https://drive.google.com/file/d/1wJ-25leyugCPlhF0SFCYpukS5i8DUnNA/view 

https://drive.google.com/file/d/1wJ-25leyugCPlhF0SFCYpukS5i8DUnNA/view
https://drive.google.com/file/d/1wJ-25leyugCPlhF0SFCYpukS5i8DUnNA/view
https://drive.google.com/file/d/1wJ-25leyugCPlhF0SFCYpukS5i8DUnNA/view
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 Wydano 26 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,  
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 
 

 29.06.2020 r. została zawarta umowa nr RG.I.7152.5.10.2020 z Województwem 
Podkarpackim na dotację w wysokości do 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w obrębie: 15-Żółków, dz. o nr ewid. 1122, 21- Brzyszczki I, dz. o nr ewid. 328/3”.  
 

 19.06.2020 r. zlecenie nr WI.272.39.2020 na prace naprawcze przy fontannach  
w parku miejskim i na płycie rynku w Jaśle. Wykonawca: Firma AUTOMATIC.  
Kwota brutto: 2 460,00 zł. 

 

 01.07.2020 r. umowa nr WI.272.42.2020 na przebudowę kolektorów kanalizacji 
deszczowej, polegającą na montażu urządzeń podczyszczających wody 
opadowe/roztopowe przy ul. Towarowej w Jaśle. Wykonawca: Usługi sprzętowe 
Kwota brutto: 139 700,01 zł. 
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   01.07.2020 r. umowa nr WI.272.43.2020 na opracowanie dokumentacji 
projektowej zgodnie z zakresem opisanym w programie Funkcjonalno-Użytkowym 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaśle” w ramach budżetu 
obywatelskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych dla w/w zadania. Wykonawca: BUD MAT. Kwota brutto: 479 700,00 zł. 
 

 03.07.2020 r. umowa nr WI.272.44.2020 wykonanie remontu dróg osiedlowych  
i renowacji przydrożnych rowów w Jaśle (renowacja przydrożnego rowu przy ul. 
Gajowej, remont ulicy Mościckiego, naprawa umocnienia rowu przy ul. Sportowej, 
remont ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza (Gamrat), remont ulicy Kucharzyka). 
Wykonawca: RAM-KOP. Kwota brutto: 23 550,00 zł. 

 

 06.07.2020 r. zlecenie nr WI.272.45.2020 na wykonanie szklenia szyb hartowanych  
w 2 wiatach przystankowych przy ul. Mickiewicza (Osiedle Gamrat i Osiedle Bryły). 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” s. c..  Kwota brutto:  
1 400,00 zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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25 -26 czerwca  - warsztaty online- “Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług 
publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” w ramach Programu „Rozwój 
Lokalny” ze środków MF EOG i NMF 2014-2021 

26 czerwca – ZSM nr 3, zakończenie 
oraz przekazanie głównej nagrody 
Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem. 
W ciągu roku  szkolnego w Lidze 
uczestniczyło 103 uczniów 
jasielskich szkół, którzy pod opieką 
28 nauczycieli opracowali 32 
małych projektów naukowo-
badawczych. Projekt realizowany  
w ramach programu Jasło Miasto 
Wiedzy od samego początku 
wspiera Grupa LOTOS. 
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26 czerwca – Trzcinica, spotkanie z Piotrem Glińskim - Wicepremierem RP, 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

29 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS 

 

6 lipca – Starostowo Powiatowe, posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  
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14 lipca – Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, podpisanie 
umowy ws. udzielenia  pomocy finansowej dla Miasta Jasła  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 lipca – zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego  



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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