
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 23 listopada

do 14 grudnia 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/144/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 listopada 2020 r. w sprawie:
wdrożenia i realizacji programu pn. „#Zasmakuj w Jaśle … na wynos”.

▪ Zarządzenie Nr V/145/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 30 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r.

▪ Zarządzenie Nr V/146/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 listopada 2020 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Wspierania
Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021- 2023”.

▪ Zarządzenie Nr V/147/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 grudnia 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.
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▪ Zarządzenie Nr V/148/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 10 grudnia 2020 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 69/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 listopada 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: „Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług
cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 listopada 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: „Zarządzanie zasobem lokalowym” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 25 listopada 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: „Administrowanie targowiskami w Jaśle” oraz do badania i oceny
ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 2 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: „Wykonanie placu treningowego do uprawiania jazdy konnej” oraz
do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 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: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie od
02.01.2021 r. do 30.06.2021 r.” oraz do badania i oceny ofert.



Realizowane zadania 

8



Realizowane zadania

9

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego :

▪ 21 sierpnia 2020 r. zawarto umowę Nr ZK.3033.1.2020 z Miastem Leszno na 
udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Jasła na likwidację skutków nawałnic, 
które przeszły przez Jasło w dniach 27-28 czerwca 2020 r. – likwidacja uszkodzeń 
budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Brzyszczki” w zakresie 
zabezpieczenia fundamentów budynku remizy oraz umocnienie skarpy. Zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą 
Nr BiZK.5535.133.2020 z  16.11.2020 r. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 
wyniosła 22 000,00 zł brutto. 
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przedstawia się 
następująco:
Łączna wartość zadania wyniesie 22 000,00 zł
Dofinansowanie 20 000,00 zł
Wkład własny Miasta Jasła   2 000,00 zł



Realizowane zadania

10

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego :

▪ 20.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie remontu drzwi wewnętrznych
w Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Hankówka” oraz remontu bramy wjazdowej
drzwi wejściowych w OSP Jasło – „Brzyszczki”. Wartość robót wyniosła 18 634,50
zł. Zakres robót obejmował m.in.: Remont drzwi wewnętrznych w OSP Jasło –
„Hankówka”, remont bramy wjazdowej i drzwi wejściowych w OSP Jasło –
„Brzyszczki”, zniszczonych podczas powodzi w czerwcu br. 8.12.2020 r.
Zadanie zostało zakończone.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 7 grudnia 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w okresie od 2.01.2021 r. do
30.06.2021 r.”. Wpłynęła jedna oferta cenowa, tj. firmy PHU „EKOMAX”. Ceny
jednostkowe za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów kształtują się na
podobnym poziomie jak w poprzednim przetargu. Cena łączna za realizację ww.
zadania przez okres 6 miesięcy wynosi: 4 654 707,12 zł brutto.

▪ Na okres świąteczny centrum miasta zostało przyozdobione 50 świerkami
serbskimi. Wiosną świerki zostaną posadzone na miejskich terenach zielonych.
Akcja jest realizowana wspólnie z Wydziałem Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw
Społecznych.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Przeprowadzono prace pielęgnacyjno-formujące 32 drzew przy ul. Ducala
w Jaśle. Koszt realizacji zadania: ok. 6 000 zł.

▪ Przeprowadzono akcję odbioru odpadów zawierających azbest od
mieszkańców Jasła. Łącznie odebrano 45 Mg azbestu w postaci płyt
eternitowych z 25 nieruchomości. Łączny koszt akcji wyniósł 20 355,11 zł.
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Energetyk Miejski:

▪ Od września do listopada prowadzone były prace naprawcze instalacji
solarnych. Podczas ulewnych deszczów jakie nawiedziły w czerwcu miasto,
zostały uszkodzone również instalacje słoneczne do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Kilkanaście instalacji zostało zalanych, co spowodowało uszkodzenia
zbiorników (zasobników) wody oraz aparatury sterującej instalacje. Urząd
Miasta podjął działania zmierzające do przywrócenia ich prawidłowej pracy.
Firmy, które podjęły się naprawy, sprowadziły urządzenia na wymianę
uszkodzonych elementów. Aktualnie trwają końcowe prace naprawcze
i rozliczenia z wykonawcami i ubezpieczycielem, na kilku ostatnich instalacjach
solarnych u mieszkańców ulic Towarowa, Konopnicka, Lwowska, 17-stycznia,
Gorajowicka, Rzemieślnicza i Jodłowa.
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Energetyk Miejski:

▪ W związku z pojawieniem się możliwości finansowych rozpoczęto procedurę
realizacji inwestycji budowy oświetlenia ulicznego w mieście. Brane są pod uwagę
najbardziej potrzebne odcinki dróg, które wymagają doświetlenia. Prace projektowe
są już zakończone. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy na budowę
oświetlenia danych odcinków dróg i podpisano umowy. Wykonywane są oświetlenia
ulic: Starowiejska – Boczna, Witosa, Nadbrzeżna, Lwowska – boczna, Hankówka,
Faustyny Kowalskiej i Konarskiego. Zakończenie budowy planuje się pod koniec
grudnia 2020 r. Ponadto w ramach funduszu doświetlono niebezpieczne przejście
uliczne obok UM w kierunku Kościoła Farnego, wymieniono 2 uszkodzone słupy w
tym przy UM z zainstalowaną kamerą monitoringu. Na Placu Żwirki i Wigury
zamontowany dodatkowy w stosunku do projektu słup z dwoma oprawami – przy
księgarni, doświetli on niebezpieczne skrzyżowanie wylot Bednarskiej, wyjazd z Placu
i początek ul.Czackiego. Po wykonaniu modernizacji placu okazało się, że miejsce to
było wyraźnie niedoświetlone i tym samym niebezpieczne.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji :

▪ Rozstrzygnięcie przetargu na administrowanie cmentarzami komunalnymi. 
Zarządca: Stanisław Wojdyła.

▪ Rozstrzygnięcie przetargu na administrowanie placami targowymi - Firma 
Handlowo – Usługowa – Aneta Kobak.

▪ Podpisano umowę na wykonanie instalacji mechanicznej w kinie Syrena –
NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej.

▪ Rozstrzygnięto przetarg na administrowanie zasobem lokalowym Miasta –
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków 
Komunalnych Sp. z o.o.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ 30 listopada dokonano odbioru zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy ZSM nr 5 w Jaśle”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Jasielskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

▪ 7 grudnia zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji
w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Zwyciężył projekt
„Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo”, który uzyskał 451 głosów.
Projekt zakłada budowę tężni solankowej na terenie Parku Linowego w pobliżu
MOSiR. Zgodnie z zapisami regulaminu JBO do realizacji wchodzą jeszcze dwa
projekty, które uzyskały mniejszą liczbę głosów, ale ich wartość była niższa niż
projekt, który zajął drugie miejsce. Są to projekty „Franciszkańskie kolędowanie
z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem” oraz „Murale dla mieszkańców
Jasła”. Łączna wartość wszystkich projektów które będą realizowane w 2021 roku
wynosi 449 200 złotych.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ 3 grudnia rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Wykonanie placu treningowego do uprawiania jazdy konnej".
Przetarg wygrała firma "RAM-KOP” Usługi Koparką.

▪ Zakończyły się prace konserwacyjno – porządkowe przy następujących obiektach:
pomnik na cmentarzu wojennym na osiedlu Ulaszowice, pomniku 600 – lecia
nadania praw miejskich Jasła, pomnik Akcji „Gamrat” na osiedlu Gamrat, pomnik
Ignacego Łukasiewicza na ul. Lwowskiej.

▪ Przedłożone zostały sprawozdania z realizacji 1 dotacji z zakresu ochrony i opieki
nad zabytkami (odtworzenie balkonów na frontowej ścianie budynku przy ul. Asnyka
5) oraz 1 dotacji z zakresu upowszechniania kultury (SMJiRJ – upamiętnienie bitwy
pod Firlejówką i Akcji Pensjonat).
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Dobiegła końca IV edycja konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye”. Celem
konkursu była promocja Jasła oraz przedstawienie w ciekawy i atrakcyjny sposób
jego walorów. Zwycięskie zdjęcia można obejrzeć on- line na stronie miejskiej
w zakładce „turystyka i kultura”. Natomiast wybrane zdjęcia w dużym formacie
zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
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▪ Wydano 6 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 19.11.2020 r. umowa nr WI.272.105.2020 na wykonanie remontu dróg osiedlowych
i renowacji przydrożnych rowów w Jaśle. Wykonawca: ,,RAM-KOP”. Kwota brutto:
52 130,00 zł.

▪ 24.11.2020 r. zlecenie nr WI.272.106.2020 na wykonanie naprawy 3 szt. wiat
przystankowych zlokalizowanych w ciągu ul. Mickiewicza w Jaśle (osiedle Gamrat
i Bryły). Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ,,ROMAX”.
Kwota brutto: 5 104,50 zł.

▪ 25.11.2020 r. umowa nr WI.272.107.2020 na: wykonanie remontu wjazdów przy
ulicy Słonecznej w Jaśle, wykonanie remontu chodnika przy ulicy Rafineryjnej w Jaśle,
wykonanie placu pod stół do ping-ponga na osiedlu Gamrat w Jaśle. Wykonawca:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ,,ROMAX”. Kwota brutto: 34 208,13 zł.
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▪ 1.12.2020 umowa nr WI.272.110.2020 na remont ulicy bocznej od ulicy Podzamcze
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: 38 070,00 zł.

▪ 1.12.2020 umowa nr WI.272.111.2020 na remont ulicy Faustyny Kowalskiej
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: 131 596, 47 zł.

▪ 4.12.2020 r. umowa nr WI.272.109.2020 na wykonanie odbudowy rowu
melioracyjnego przy ul. Produkcyjnej w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe.
Kwota brutto: 71 500,00 zł.
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2 grudnia - konferencja: ”Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań
gospodarczych” (on-line) 

5 grudnia – Mistrzostwa Polski w Pływaniu – XVIII Family Cup Jasło. Organizatorem

zawodów był Klub Sportowy SPEED i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, a Miasto
zakupiło nagrody dla uczestników wydarzenia za kwotę 6 tys. zł. W zawodach wzięło
udział 127 osób m.in. z Jasła, Krosna, Gorlic, Dębicy, Dąbrówki, Pawlikówki i Pisza. Łącznie
zostało rozdanych 50 pucharów i 127 medali oraz nagrody rzeczowe. Zawody odbyły się
z zachowaniem obowiązujących obostrzeń.

10 grudnia – posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (on-line)

11 grudnia - debata „Jasielski Budżet Obywatelski - efekty, doświadczenia, perspektywy”
(on-line)



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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